NaMu Norge vil gjøre flere menigheter
sunnere. Det innebærer først og fremst å
vitalisere eksisterende menigheter, men
også å stimulere livskraftige menigheter til
å etablere nye menigheter og sogn.

NaMu Norge vil legge
vekt på at arbeidet skal
være tverrkirkelig,
livsnært, tjenende,
utrustende, frigjørende
og overkommelig

Flere sunnere menigheter er mulig fordi Gud har gitt mennesker et mandat til å være
menighetsgartner. Dette skjer når mennesker forløser menighetens potensial og
reduserer menneskeskapte hindringer for vekst. Mennesker har ikke fått et mandat til
å lage grøde eller produsere vekst. Grøden kommer av seg selv og er Guds verk. Om
dette forholdet mellom Gud og mennesket, underviser Jesus i Mark 4,26-29:
Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han
sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke
hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i
akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet.»

Når Jesus talte om Guds rike, refererte han hele tiden til naturen, liljene på marken,
såkornet som vokser av seg selv, sennepskornet som vokser, de fire typer jordsmonn,
tre og frukt, loven om å så og å høste. Både i naturen og i menigheten gjelder det å
oppdage hva Gud gjør. Hvilket potensial har Gud lagt ned i menigheten? Hva er grøden
som Jesus taler om og som Gud gir? I menigheten, som i naturen, er det også
hindringer, begrensninger og synd. NaMu vil forløse potensialet for vekst og redusere
hindringene for vekst i den lokale menigheten.
Visjonen «Flere sunnere menigheter» innebærer flere menigheter hvor
•
•
•
•
•
•
•
•

ledere helhjertet utruster de kristne
kristne bruker de gaver Gud har gitt dem
kristne er ivrige og engasjerte i sin tro og tjeneste
kristne lever som tilgitte syndere og møter behov
strukturene og tradisjonene i vurderes for å tjene menighetens formål best mulig
gudstjenesten er et høydepunkt i uka
den kraft, kjærlighet og helbredelse erfares i grupper
nestekjærlighet preger menighetens liv og virke

Er det ikke rimelig at en slik menighet også vokser i antall kristne som tjener, tilber,
ber og gir?

- Sammen reflekterer menighetene et sannere bilde av Den treenige Gud.
Vi i NaMu Norge skal legge vekt på å styrke relasjoner på tvers av menigheter slik at
menighetene kan forstå hverandre bedre, lære av hverandre og se hverandre som
søsken i Kristus.
Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden
og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som
overgår all kunnskap. (Ef. 3, 18-19)
For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir
hedret, gleder alle de andre seg. (1. Kor. 12,26)
Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har
kjærlighet til hverandre. (Joh. 13,35)

- Samspill mellom forskning og praksis.
Vi i NaMu Norge vil legge vekt på høy faglig kompetanse i møte med det sanne livet i
den enkelte menighet (gjensidig læringsprosess).
Endringsprosessene må tilpasses den lokale konfesjon, kultur, ressurser og grad av
sunnhet, og bygge på kjente og dokumentert prinsipper for vekst.
NaMu Norge vil fremelske mangfold, variasjon og lokal spisskompetanse i de ulike
menighetene.
La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all visdom. (Kol.
3.16)
Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg
til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig.
For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For
dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under
loven… For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om
jeg var uten lov… For de svake er jeg blitt svak, for å
vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige
måter å frelse noen. Men alt gjør jeg for evangeliets
skyld, så jeg selv kan få del i det. (1. Kor. 9.19-23)

- Kalt til å tjene Gud og hverandre.
Legge vekt på at vi i NaMu Norge i takk og ydmykhet til Den allmektige Gud
frimodig kan få tjene menighetene med den nåde, kraft og de gaver vi får.
At Guds kjærlighet får skinne klarere gjennom oss, og både får være vår kilde og
vårt oppdrag.
Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske
hverandre. (Joh. 13,34)
Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske
hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere
gjøre.(Joh. 13.14-15)
For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper
ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra
mennesker, men har sin kraft fra Gud.(2. kor 10,3-4)
Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha
tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil,
og ikke for vinnings skyld, men av hjertet.(1. Pet. 5, 2)

- Lære, inspirere og forvandle
NaMu Norge skal ha fokus på å utruste menighetene og lederne til å fungere effektivt i
vårt felles oppdrag med å gjøre disipler.

Vi skal dele kompetanse om prinsipper for vekst med nye mennesker, menigheter og
kirkesamfunn, slik at stadig nye kan være med å bringe stafettpinnen videre.
Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige
ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.(Matt. 28,19-20)
Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene,
de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus.
Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring,
tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det
mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all
god gjerning. (2. Tim. 3,15.-17.)

- Forventning om frukt
Vi vil sette fokus på å forløse det vekstpotensialet som ligger i hver eneste menighet.
Ved å fjerne menneskeskapte hindringer og sette Guds gaver i funksjon, skal
mennesker bli satt fri til tro og tjeneste.
Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for
Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv.
(Rom. 6,22)
Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og
satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da
skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. (Joh. 15,16)
For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og
blir mine disipler. (Joh. 15.8)

- Stødige steg i riktig retning
NaMu Norge vil verdsette det alminnelige, sanne og naturlige.
Endringsprosesser må få gå sin naturlige gang, og tålmodighet og utholdenhet vil
kreves, ikke minst når motstand erfares og mismot kan true.
Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av
mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. (2. Kor. 12,9)
Vær da tålmodige, søsken, til Herren kommer! En
bonde må vente på den dyrebare grøden fra jorden og
være tålmodig til både høstregnet og vårregnet har
falt. (Jak. 5,7)
Vi må alltid takke Gud for dere, søsken, som rett er.
For troen deres vokser seg stadig rikere, og
kjærligheten dere har til hverandre, blir større hos
hver og en av dere. Når vi forteller om dere i Guds
menigheter, kan vi derfor være stolte over den
utholdenhet og tro dere viser i alle de forfølgelser og
trengsler dere må tåle. (2. Tess. 1,3-4)

