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Heftet du nå holder i hånden er Betels egen
visjonsmanual. Gjennom dette skrivet ønsker vi å
beskrive hvem vi er, hva vi fokuserer på og hva vi
drømmer om som menighet.
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Skal et arbeidslag med bygningsfolk levere gode og
solide bygg trengs arkitektens arbeidstegninger.
Arbeidstegningene viser både hvordan bygningen
skal bli og veien dit. På samme måte ønsker Betel
å gjøre det klart for sitt arbeidslag (medlemmer og
tilhørige) hva vi ser for oss og hva vi tror er veien dit.
Vi tror på tydelighet. Når tegningen er tydelig vet du
hva du er en del av og du finner lettere din plass.

Vi tror på Gud som arkitekt. Den fulle tegningen
finner vi i Bibelen. Likevel tror vi Gud taler noe
spesifikt til den enkelte lokalmenighet og lederskap.
Guds tiltale til Betel Hommersåk handler om hvem vi
skal være, hva vi skal fokusere på og hva vi sammen
drømmer om.
Bibelen sier at vi ser stykkevis og delt. Fokus og
drøm kan endre seg, men vi må være tro mot det
vi ser nå. Du er invitert til å bli med i familien
og arbeidslaget vårt. Når mange mennesker går
sammen mot samme mål så skapes det bevegelse.
Samles vi om essensen av det som beskrives i
dette hefte vil det skape bevegelse av tro, håp og
kjærlighet. Tempoet i bevegelsen kan variere fra
person til person og fra tidsperiode til tidsperiode.
Det viktigste er at du blir med å setter retning. Dette
hefte skal hjelpe oss og sammen sette retning.

C - VISJONSFIGUR
1. Kroppen s. 11
2. Delene - hode, hjerte, hender og føtter s. 13
3. Fellesskap fremfor program s. 24

«Hvis ikke Herren bygger huset, arbeider
bygningsmennene forgjeves». (Salme 127:1)
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Visjonen formulert
Visjonen beskriver Betels drøm og setter ord på
det bildet vi opplever Gud har vist oss. Den gir
oss retning og er styrende for hvordan vi bygger,
samtidig som den bevisstgjør oss på hva som er
Guds hensikt med Betel. Vi ønsker at hver enkelt
som er en del av Betel skal ha eierskap til den
drømmen Gud har lagt i våre hjerter.

«Vi ser en menighet som i
Guds kjærlighet formidler evangeliet
slik at Jesus blir trodd, elsket og etterfulgt
i Hommersåk og til jordens ende».

A visjon
HVA SER
SER VI?
VI?
HVA
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1. Vinne
GUD ELSKER ALLE MENNESKER
Vår visjon er en vekstvisjon. Vi drømmer om vekst,
utvikling og multiplikasjon. Bak en slik drøm tror
vi det bør ligge en handlingsplan som tydeliggjør
hva vi tror er veien til visjonens oppfyllelse. Denne
handlingsplanen har vi oppsummert i tre enkle
stikkord: VINNE, BYGGE, SENDE.

B handlingsplan

Vårt øverste oppdrag på jord er å vinne flest mulig
for himmelen. Når vi deler evangeliet og vårt
vitnesbyrd gir vi folk en mulighet til å velge Jesus.
Gjør vi vår oppgave her vil mennesker komme til
tro og bli vunnet for Jesus – Det er Guds løfte og
Guds ansvar. Betel ønsker å gi deg verktøy til å
lykkes med din del av oppdraget. Her har du noen
knagger som utfordrer til handling:

VINNE - BYGGE - SENDE

trenger vi en invitasjonskultur. Overfladiskhet
brytes ved at vi inviterer folk inn i våre liv
og i våre hjem. Mennesker oppdager vårt
menighetsfellesskap først når vi inviterer med oss
folk til kirken. Mennesker kommer til tro når vi
deler Jesus sin invitasjon til å bli Guds barn.
III. Inkludere
I Betel tror vi på en raus inkluderingskultur.
For folk flest går veien til tro gjennom trivsel og
tilhørighet. Først når jeg opplever at jeg tilhører
og trives åpner jeg meg for budskapet. På Betel
utfordres vi til ikke å bare snakke med og bruke
tid på de du alltid henger med. For å være et
åpenhjertig fellesskap trenger vi alltid å gjøre
plass for nye mennesker i våre liv. Velg en åpen,
inkluderende og raus livsstil.

I. Oppsøke
«Menneskesønnen er kommet for å oppsøke det som
var fortapt, og frelse det». (Lukasevangeliet 19:10)

Skal vår menighet være utadrettet må vi være
oppsøkende. Vi tror ikke på å vente til noen
oppsøker oss. Vi oppsøker dem! Relasjoner bygges
og vennskap etableres ved å oppsøke og vise
interesse for folk i vårt nærmiljø.
II. Invitere
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Vi tror på relasjoner og vennskap. For at
mennesker i vår verden skal nærme seg troen,
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2. Bygge
BLI STERK I TROEN

Misjonsbefalingen er en befaling om å gjøre
disipler. Jesus nøyer seg ikke med å ha en
gjeng som tror, Han vil ha etterfølgere. Å gjøre
mennesker til Jesu etterfølgere handler om å bygge
mennesker opp i tro og lydighet. Betel ønsker å gi
deg verktøy til å lykkes med dette oppdraget. Her
har du noen knagger som utfordrer til handling:
«Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere
døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende». (Matteusevangeliet 28:19-20)
I. Høre

3. Sende

og lære. Når vi fremstår som gode forbilder og
medvandrere for hverandre gjør vi disipler.

BLI EN ARBEIDER

III. Erfare

Det tok ikke lang tid fra Jesus samlet disiplene til
Han sendte dem ut for å forandre verden. Jesus
fortalte dem at på samme måte som Han var Guds
utsending i verden, skulle disiplene være Hans
utsending i verden. (Joh 17:18) Betel ønsker å være
en menighet som ikke måler sin størrelse ut fra vår
sitte-kapasitet, men ut fra vår sendekapasitet. Vi
ønsker å hjelpe folk til å leve ut sitt Gudgitte kall.
Her har du noen knagger og verktøy som utfordrer
til handling:

”Den som kommer til meg og hører mine ord og gjør
det de sier, jeg skal vise dere hvem han ligner. Han
ligner et menneske som skulle bygge et hus, og som
gravde dypt og la grunnmuren på fjell. Da flommen
kom, brøt elven mot huset, men kunne ikke rokke
det, for det var godt bygd..
(Lukasevangeliet 6:47-48)

Den som hører og gjør, den erfarer livsforvandling
og bygger et solid fundament for livet. Guds lovnad
er at Han vil virke med, slik at vi ser tydelige spor
og bekreftelser av Gud i vår hverdag. Slikt blir det
disipler av.

«Han kalte sammen de tolv og gav dem myndighet
over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer.
Så sendte han dem ut for å forkynne budskapet om
Guds rike og helbrede syke».
(Lukasevangeliet 9:1-2)

Den eneste måten å bygge tro på er gjennom å
lese/høre Guds ord. Å høre handler ikke om å være
en tilskuer, men aktivt å høre for å forstå og handle.
I vårt oppdrag med å gjøre disipler tror vi på å
åpne bibelen, forkynne, dele og undervise.

I. Kallet
Jesus kalte dem til seg. I bunnen for vår utsendelse
ligger det et kall fra Jesus selv. Trygghet
omkring kallet er enormt frigjørende, fordi en
opplever at Gud vil bruke meg til tross for min
ufullkommenhet. Betels sende-strategi handler om
å anerkjenne dette kallet hos den enkelte og sørge
for at alle opplever seg autorisert av Gud til å tjene
han. Først når vi anerkjenner og aksepterer vårt
kall blir vi effektive utsendere i verden.

II. Gjøre
Bibelen sier at troen bygges når vi går fra å lytte til
”adlytte” – altså lytte for å handle. Et annet ord for
dette er adlyde, eller lydighet.

Skal vi gjøre mennesker til disipler av Jesus trenger
vi å oppmuntre til å underlegge seg Guds vilje og la
Guds ord være øverste autoritet for både tro, liv
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II. Tjenesten
Jesus sa at han ikke kom for å la seg tjene,
men for selv å tjene og gi sitt liv for mange
(Markusevangeliet 10:45). En utsending er først og
fremst en tjener. Dette handler om en mentalitet
– at jeg ser meg selv som en tjener. Samtidig
handler det om å verve seg til ulike tjenesteteam
i menigheten. Den eneste sikre veien til å finne
sin tjeneste er å begynne og tjene. På Betel heier
vi på frivilligheten. Alle har vi tid, evner, talenter,
energi og ressurser som kan brukes i tjeneste i
menigheten. Vi ønsker også å heie fram de ulike
tjenestegaver og nådegaver som Gud gir oss. Dette
er gaver Gud gir oss slik at vi kan bli utrustet
til tjeneste og bli bygget opp som menighet
(Efeserbrevet 4:11-12).
III. Støtte
Når vi tjener Gud i kirken og i vår hverdag vil
det skje saker og ting som både oppmuntrer og
utfordrer. En hver utsending / tjener trenger en
menighet fordi det fins en trygghet, støtte og hjelp
i å være et team. Betel ønsker å være en menighet
hvor vi feirer seierne og samtidig
støtter hverandre når nederlag og utfordringer
dukker opp i vår tjeneste. Sammen er vi sterkere
og sammen kan vi forandre verden med Guds
kjærlighet.
«Apostlene vendte tilbake og fortalte Jesus alt det
de hadde gjort. Da tok han dem med seg og drog
bortover mot en by som heter Betsaida, for å være
alene med dem». (Lukasevangeliet 9:10)

HANDLINGSPLAN
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1. Kroppen
MENIGHETEN - JESU KROPP
Bibelen bruker hovedsakelig tre bilder når
Guds menighet på jord beskrives. Menigheten
sammenlignes med en bygning, en familie og med
en kropp. Det er særlig dette bilde på Betel som en
kropp vi opplever vi skal fokusere på når vi skal
utdype visjonen.
«Nå er dere Kristi kropp, og hver for seg er dere
kroppsdeler på Hans kropp».
(1. Korinterbrev 12:27)

Menigheten er Jesu kropp på jorden. Utsagnet kan
høres merkelig ut, men tenk litt på det. Jesus gikk
omkring på jorden og gjorde godt i ca. 33 år. Når
Han reiste til himmelen ga han beskjed om at hans
gjerninger fortsatt skulle gjøres, men nå gjennom
alle oss som tror på Han. Vi er Jesu forlengende
arm, fot, øye, øre og stemme på jorden.

C visjonsfigur

Bildet forteller oss at absolutt alle er en kroppsdel
på den kroppen. Det betyr at du er viktig, du trengs
og du tilhører. Uten deg vil kroppen ha skavanker.
Hele teksten i 1. Korinterbrev 12 forklarer dette
grundig. Menigheten er ikke et sted for konkurranse,
posisjon eller prestisje. Alle er viktige og alle trengs.
Kun du kan fylle din rolle.

VISJONEN VISUALISERT
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Skaperen, livgiveren og limet i denne kroppen
er Jesus selv. Uten Han fins det ingen enhet eller
helhet. At vi får lov å være en kroppsdel forteller
noe om hvor høye tanker Jesus har om oss og for
oss. Så finn din plass og ta din plass. Du tilhører og
du trengs!! Sammen er vi en kropp som

representerer Jesus i vårt nærmiljø og i vår verden.
Tilbake i 2013 opplevde vi at Gud viste oss et
bilde av en kropp bestående av hode, hjerte,
hender og føtter. Denne enkle figuren ble
beskrivende for hele vår tanke om hvem vi er,
hva vi skal fokusere på og hva vi drømmer om
som menighet. Tegningen opplevdes som ”genialt
enkel, ganske enkelt genial”. Siden den gang har vi
kalt tegningen for vår visjonsfigur (se neste side).
Visjonsfiguren forteller at den beste måten for deg
og meg å ta del i Betel-fellesskapet på, er gjennom
deltagelse i storsamlingen, og små fellesskap.
Våre storsamlinger finner sted på søndager og
fredager. Våre småfellesskap samles regelmessig,
hovedsakelig i form av husgrupper,
connect-grupper og vennegrupper. Dette er
arenaer som gir våre føtter styrke, slik at vi kan bli
stående stødig i troen.
Figuren viser at selve hjerteslaget er Guds
kjærlighet til alle mennesker. Dette er det
livgivende sentrum av vår virksomhet. Alt vi gjør
skal være inspirert av Guds kjærlighet.

Med våre hender skal vi betjene verden rundt oss.
Med våre hender skal vi utgjøre en forskjell for
folk og nasjoner. Vi tror at våre hovedoppgaver er å
fokusere på den unge generasjon og misjon.
På toppen av figuren finner vi det viktigste av alt,
nemlig hodet. Bibelen beskriver Jesus som hode
for sin kropp, som er menigheten. Vi vil være en
Jesuselskende og Jesus-fokusert menighet. Det skal
ikke være tvil om hvem som er vårt overhode, og
hvor vi henter impulsene fra. Jesus er kjernen og
stjernen.

VISJONSFIGUR
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2. Delene

Slik opplever vi at denne visjonsfiguren utdyper og
konkretiserer visjonen:

HODE, HJERTE, HENDER OG FØTTER

”Vi ser en menighet som i Guds kjærlighet
formidler Jesus slik at Han blir trodd, elsket og
etterfulgt i Hommersåk og til jordens ende”.

I. HODE
«For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt
oss over i sin elskede Sønns rike. Og i ham har vi
forløsningen, tilgivelse for syndene. Han er den
usynlige Guds bilde, den førstefødte, som står
over alt det skapte. For i ham er alt blitt skapt, i
himmelen og på jorden, det synlige og usynlige,
de som troner og de som hersker, både makter og
myndigheter , alt er skapt ved ham og til ham. Han
er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet
for legemet, som er kirken. Han er opphavet, den
førstefødte av de døde, så han i ett og alt kan være
den fremste. Det var Guds vilje å la hele sin fylde ta
bolig i ham, og ved ham forsone alle ting med seg
selv, alt i himmelen og på jorden, da han skapte
fred ved hans blod, på korset. Også dere var en
gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke
på grunn av deres onde gjerninger. Men nå har han
forsonet dere med seg selv, da Kristus led døden med
sitt jordiske legeme. Hellige, uten feil og uangripelige
ville han stille dere fram for seg. Dere må bare bli
stående i troen, grunnfestet og faste, uten å la dere
rokke i det håp som evangeliet gir. Og evangeliet har
dere hørt, for det er blitt forkynt for alle skapninger
under himmelen, og jeg, Paulus, er blitt en tjener for
det». (Kolosserbrevet 1:13-23)

JESUS

DEN UNGE
GENERASJON

STORSAMLING

MISJON
GUDS
KJÆRLIGHET

Jesus er hode for sin kirke. La det ikke være noe
tvil: Jesus skal være overhode, sjefen, Herren i
Betel.

SMÅ
FELLESSKAP
VISJONSFIGUR
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Rent fysisk kan en kropp fungere noenlunde ok

selv om enkelte kroppsdeler er defekte eller
amputerte. Men en hodeløs kropp er en umulighet.
Hodet er det som sender signaler til resten av
kroppen. All aktivitet og koordinering av motoriske
funksjoner starter i hodet. Det er hodet som
egentlig bestemmer hva resten av kroppen skal
gjøre. At Jesus er hode for menigheten betyr at Han
har tatt på seg oppgaven med å lede Guds menighet
på jorden. Måten Han leder på er gjennom sitt ord
og gjennom Den Hellige Ånds veiledning. Hode er
reservert til Jesus og til Bibelen som vår øverste
autoritet. Signalene derfra holder oss på sporet
som menighet. Kun i den grad vi underlegger oss
Jesus som overhode er vi Guds menighet i verden.
Uten Jesus som overhode er vi i beste fall en klubb
med massevis av aktiviteter. For oss er valget
enkelt – Vi vil alltid peke på Jesus. Vi vil være en
Jesus-elskende og Jesus-fokusert menighet!
Vi fokuserer gjerne på mål, strategi, kultur, verdier,
relevans og lederskapsprinsipp, men viktigere
enn alt dette er at vi er en flokk som elsker Jesus.
Ingenting begeistrer, smitter eller fasinerer denne
verden mer enn mennesker som elsker Jesus og
peker på Jesus. En slik forsamling ønsker vi å være.

Går vi tilbake til de første kristne ser vi at det var
en klar sammenheng mellom menighetsvekst og
mennesker som levde i etterfølgelse av Jesus. Jesus
startet hele sin virksomhet med å kalle mennesker
til etterfølgelse. Mennesker som valgte å følge Jesus
ble kalt for disipler. Det var slike som gikk i lære
hos Jesus.
Når den første menighet etablerte seg i Antiokia
(Apostlenes gjerninger 11) fikk Jesu etterfølgere
for første gang navnet kristne. Grunnen var ganske
enkelt at de oppførte seg som Jesus selv. De var
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Kristus-like, derav ordet kristne. Utfordringen er
den samme i dag.

Først og fremst kaller Jesus oss til et nært
fellesskap med han. En slik relasjon handler mer
om kjennskap enn om kunnskap. Grekerne hadde
akademia, med mye hode-kunnskap, mens i den
jødiske kultur inviteres det i større grad til nærhet
og etterfølgelse. Det er her Jesus først og fremst vil
ha oss.

Dernest kaller Jesus oss til å være et speilbilde
av Han i denne verden. Vi er ambassadører som
representerer Jesus i verdier, holdninger og
sannhet. Øverste kommando er i den forbindelse å
gjøre stadig flere rundt oss til etterfølgere av Jesus.
Dette er Betels store Gudgitte oppdrag.
«Da trådte Jesus fram og talte til dem: ”Meg er gitt
all makt i himmel og på jord. 19 Gå derfor ut og
gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn 20
og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og
se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende».
(Matteusevangeliet 28:18-20)
Hva betyr det konkret for oss at Jesus er hode?

Det betyr at vi er en menighet som streber etter
å alltid søke Guds ledelse for nåtid og framtid.
Det betyr at vi vil ha en forkynnelse som peker på
Jesus som kjernen og stjernen i vår forsamling. Det
betyr at vi fremelsker tilbedelsen av Jesus både i
gudstjenester og i hverdagsliv. Mer enn noe annet
betyr det at vi peker på Jesus som den eneste veien
for tilgivelse for synder og fred med Gud.
Å være en Jesus-fokusert menighet betyr for oss at

evangeliet alltid skal være det dominerende
budskap i vår forsamling. Vi ønsker å være en
forsamling som gjør det lett for folk i Hommersåk
å finne troen på Jesus. Vår drøm er at evangeliet
skal være det mest tilgjengelige budskap på jord.
Budskapet skal gjennomsyre enhver aktivitet og
ethvert arrangement vi gjør. Samtidig tror vi at
budskapet skal nå mye lenger enn våre aktiviteter
og arrangementer. Nøkkelen ligger i at vi alle lever
et hverdagsliv hvor vi peker på Jesus og vitner om
Hans storhet.

nye skapninger, med et nytt hjerte. Her bor Gud
med hele sin fylde.
Derfor sier Gud i Ordspråkene 4:23...

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, fordi livet
går ut fra det».
Hjertet beskrives dermed som det livgivende
sentrum av vår personlighet. Slik er det
for den enkelte av oss og slik er det for et
menighetsfellesskap. Det vårt hjerte er fylt av
kommer til å prege vår munn, våre handlinger
og våre prioriteringer. Det er med andre ord ikke
likegyldig hva vårt hjerte er fylt av.

Hos Jesus finner vi eksemplene som gjør at de store
livsviktige spørsmål blir forklart på en allmenn,
forståelig og enkel måte. Her fasinerer Jesus oss.
Hos Jesus finner vi en omsorg og tilstedeværelse
som gjorde at mennesker opplevde seg sett og
elsket. Her fasinerer Jesus oss.
Hos Jesus finner vi en integritet som gjorde hans
budskap 100% troverdig. Ord og handling, liv og
lære var som hånd i hanske. Her fasinerer Jesus
oss.

Hva er så Betels hjerteslag? Hva er det livgivende
sentrum av Betels ”personlighet”? Hva er det som
framfor alt definerer og beskriver oss?

Svaret er kort og godt GUDS KJÆRLIGHET til oss, i
oss, og gjennom oss. Det mest attraktive fellesskap
på jord er det som er gjennomsyret av Guds
kjærlighet. Ingenting er mer livsforvandlende enn
et møte Guds kjærlighet. Vår oppdagelse av denne
kjærligheten er avgjørende for vår forståelse av å
være en menighet og vårt virke som menighet.

«Det var jo dette dere ble kalt til; for Kristus led for
dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle
følge i hans spor». (1. Peters brev 2:21)
II. HJERTE

Hjertet representerer Guds kjærlighet, både til oss,
i oss og gjennom oss. Bibelen sier at menneskers
hjerte i utgangspunktet er fullt av ondskap og
synd. Hjertet trenger derfor å renses. Davids bønn i
Salme 51 er at Gud skal skape et nytt og rent hjerte
i han. Oppfyllelsen av denne bønnen er at hjertet
renses når Jesus inviteres inn. Hjerte blir da et
bilde på den arena hvor Gud tar bolig. I Jesus blir vi
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Når Jesus skal oppsummere for disiplene alt de
trenger å vite for å leve og virke i verden sier Han
følgende;

«...og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte
og av hele din sjel og av all din forstand og av all
din kraft. Det andre er dette: Du skal elske din neste
som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to».
(Markusevangeliet 12:30-31)
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Faktisk viser Bibelen oss at utgangspunktet og
endemålet med alt Gud gjør er kjærlighet. Alt Gud
er og alt Gud gjør er kjærlighets-motivert. Dette
gir oss en tydelig retning som menighet. Vi tror på
kjærlighets-motivert liv og handling. Vi tror på å
elske Gud og medmennesker helhjertet!

Identitet handler om hvordan vi oppfatter oss
selv og hvordan andre oppfatter oss. Vi ønsker å
være en menighet som identifiserer oss med Guds
kjærlighet. Vi har verdens beste budskap å løpe
med. Vi vet at Guds kjærlighet smelter hardhet,
bøyer stolthet, bringer forsoning, løfter den
nedbrutte, trøster den sørgende, vender det andre
kinnet til, går en ekstra mil, gjør en samler til en
giver osv.

Betel ønsker å gjøre mennesker til ”skyteskive” for
Guds kjærlighet, gjennom at vi reflekterer og peker
på Guds kjærlighet. Som menighet er vi opptatt
av å male Guds kjærlighet tydelig i forkynnelsen.
Bibelen sier nemlig at vår kjærlighet til verden
rundt oss henger sammen med vår oppdagelse og
opplevelse av å være elsket av Gud. I den grad vi
selv erfarer Guds kjærlighet vil vi være i stand til å
leve et liv som reflekterer Guds kjærlighet.
«Vi elsker fordi han elsket oss først».
(Johannesevangeliet 4:19)

Ordet revolusjon omtales gjerne slik: ”En
fundamental og gjennomgripende omveltning i et
land og folk”. I Betel er vår erfaring at ingenting
gjør en mer gjennomgripende omveltning i en
person og en flokk, enn Guds kjærlighet. Vi tror
at Hommersåk kan erfare en gjennomgripende
omveltning gjennom en kjærlighetsrevolusjon som
Betel går i spissen for. Vi vil peke på Jesus Kristus,
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som er selve KJÆRLIGHETEN.

«Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er
kjærlighet. Og Guds kjærlighet ble åpenbart blant
oss da han sendte sin enbårne Sønn til verden for at
vi skulle ha liv ved ham. Kjærligheten er ikke det at
vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt
sin Sønn til soning for våre synder».
(1. Johannes brev 4:8-10)
Budskapet om kjærlighet er herlig, men det kan
også misforståes. Det er derfor viktig å peke på at
Guds kjærlighet og den menneskelige kjærlighet
vi naturlig kjenner best kan være ganske så
forskjellige. Menneskelig kjærlighet er ofte
betinget. Vi elsker fordi noen fortjener det, fordi vi
liker dem eller fordi vi føler for. Den gode følelse
opp mot kjærlig handlinger er ikke nødvendigvis
den kjærlighet vi finner hos Gud. Guds kjærlighet
lærer vi først og fremst ved å se på Jesus. Han
sonte for våre synder og gav sitt liv for oss, selv
om vi ikke fortjente det. Hans vei til korset var en
smertevei, ikke en vei for den gode følelse. Med
Guds kjærlighet følger det ingen betingelse – den
er betingelsesløs. Ingenting vi gjør kan få Jesus til
å elske oss mer eller mindre. Vi er elsket for den
vi er. Vi er elsket fordi vi er verdifulle, ikke fordi
vi har gjort oss fortjent til noe som helst. Det er
denne kjærligheten vi er representanter for. Det er
også dette som gjør kjærlighet utfordrende. Jesus
lærer oss nemlig at Guds kjærlighet er uselvisk og
givende i sin natur.
«Kjærlige følelser er noe du har, mens det å elske
er noe du gjør. Interessant nok har vi i det norske
språket ikke et substantiv for å elske; ordet finnes
bare som verb. Det å elske er noe vi gjør - eller ikke
gjør. Og den beste måten vi kan gi næring til

kjærligheten på, er å gjøre kjærlige handlinger.
Så ved å opptre som om du elsker din neste, vil du
kunne oppdage at du faktisk elsker han/ henne. Uten
handlinger blir det egentlig bare grubling. Og du
grubler deg neppe tilbake til den store kjærligheten».

Med bibelen i hånd, Den Hellige ånds hjelp og
kjærlighet til Jesus har vi alle muligheter for å
utgjøre en forskjell i verden. Vårt gode rykte som
menighet i bygda henger sammen med å fange
Betels hjerteslag. Guds kjærlighet er vårt hjerteslag.

Frode Thuen, professor i psykologi, UiB

Jakobs brev sier at det kun er en tro med
handlinger som er en levende tro. I Betel er vi
overbevist om at troen vår fungerer kun når det
en koblet på kjærligheten. Et kjernevers for oss er
derfor teksten i Gal 5.6.

«Og dette er kjærligheten: at vi lever etter hans bud.
Dette budet har dere hørt fra begynnelsen, og det
skal dere følge».
(2. Johannes brev 1:6)

«For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en
er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro,
virksom i kjærlighet». (Galaterbrevet 5:6)

«Men den som holder hans ord, i ham er
kjærligheten til Gud fullendt. Av dette vet vi at vi er i
ham».
(1. Johannes brev 2:5)

Paulus sier i 1. Korinterbrev 16:14 ”La alt dere
gjør, skje i kjærlighet”. Den samme oppfordring
sender vi til deg som er en del av Betel. Oppdag
Guds kjærlighet og praktiser Guds kjærlighet. Når
vi arbeider blant barn og ungdom, når vi investerer
i misjon, når vi bygger mennesker i småfellesskap,
når vi feirer gudstjeneste i storsamlingen og når
vi lever våre hverdagsliv – lev kjærlighetsmotivert
med Jesus som ditt store forbilde.

Kjærlighet er å vite hva som er riktig (Guds vilje) og
handle på det du vet. Dette er ”enkelt” når det føles
godt, men ganske så utfordrende når du skal være
lydig på tross av komfort og følelser. Kjærlighet å er
gi, adlyde, tjene og bry seg.
Jesus viser oss en historie om den barmhjertige
samaritan. Mange så den trengende som lå
hjelpeløs ved veikanten, men kun samaritanen
så med hjertet. Når en ser med hjerte følger
også handlingen med. Samaritanen gjorde det
han kunne for å hjelpe. Han betalte til og med
regningen for sykepleie. Slik er Guds kjærlighet.
Slik er Betels hjerteslag.

III . FØTTER

Menneskers fysiske føtter er hovedsakelig til for
at vi skal stå og gå. Dette bilde passer godt til vårt
åndelige behov for å bli stående støtt i troen på
Jesus og samtidig være i bevegelse i vår trosreise.

«... for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den
Hellige Ånd som han har gitt oss».
(Romerbrevet 5:5)
VISJONSFIGUR

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre
motstand på den onde dag og bli stående etter å ha
overvunnet alt». (Efeserbrevet 6:13)
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«Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig, og
gjør stadig fremgang i Herrens gjerning. Dere vet jo
at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves».
(1. Korinterbrev 15:58)

«For jeg er hos dere i tankene, selv om jeg er borte
fra dere, og jeg gleder meg over å se den orden og
den fasthet i troen på Kristus som rår blant dere.
Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre; så må
dere også leve i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på
ham! Stå faste i troen etter det dere har lært, rike på
takk til Gud!». (Kolosserbrevet 2:5-6)

«... han som har gitt navn til alt som heter far og
barn i himmel og på jord. Jeg ber om at han som
er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre
menneske med sin kraft og med sin Ånd, så Kristus
ved troen kan bo i deres hjerter, og dere kan stå
rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere
sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte
bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne
hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte,
og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss
med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt
det vi ber om og forstår, ham være ære i menigheten
og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle
evigheter! Amen». (Efeserbrevet 3:15-21)
Betel er opptatt av å hjelpe alle til fasthet i troen.
Bibelen er tydelig på at fasthet i troen er noe vi
faktisk kan hjelpe hverandre til. ….«sammen med
alle de hellige blir vi i stand til å fatte bredden,
lengden, høyde og dybden»(Efeserbrevet 3:18)
i Gud. Vår måte å legge til rette for dette på er
gjennom deltagelse i småfellesskap (husgruppe) og
storsamlinger (gudstjeneste). Gjennom deltagelse
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både til å bli mer stødig i din tro og samtidig
utfordres til å ta skritt i troslivet ditt. På disse
arenaer vil du bli både oppmuntret og utfordret.
Ved å gripe utfordringer og ta gode valg blir føttene
ikke bare noe du bruker til å stå på, men også føtter
til å gå på (gå = ta gode valg /beslutninger).
a. Storsamlingen

Hvor samlet de første kristne seg? Går vi til den
første kristne menighet i Jerusalem finner vi
at de kristne samlet seg på tempelplassen og i
hjemmene.

«Både i templet og i hjemmene fortsatte de dag etter
dag å lære og forkynne evangeliet om Jesus som
Messias». (Apostlenes gjerninger 5:42)
Tempelplassen var arenaen for å samles i stort
antall, mens hjemmene var møtestedet for den lille
gruppen.

Det fins et engelsk uttrykk som går slik «Services
creates the crowd, small-groups keeps the crowd».
I dette uttrykket finner du en tankegang som vi
omfavner og jobber etter. Storsamlingen handler
om at storfamilien samles til fest og feiring.
Storsamlingen gir opplevelsen av å være mange.
I dette ligger det en oppdrift og oppmuntring
som gir inspirasjon og løft innfor en ny uke.
Gudstjenesten er for alle og skal derfor være
allmenn. Slike offentlige samlinger skal ha en brei
invitasjon og appell. Vi understreker her ønsket
om å være offentlige og utadrettet, ikke lukka og
innadrettet. Dette betyr ikke at vi tror på en ”lightkristendom” hvor vi firer på budskap og tydelighet.
Våre gudstjenester skal ha et tydelig fokus på
lovprisning og evangelie-appell. Samtidig tror vi

på å være fleksible og underveis når det gjelder
stil, form og uttrykk, slik at ikke-kristne ikke blir
fremmedgjort på grunn av måten vi gjør ting på.

Den lille gruppen deler liv på en nær måte, som
ikke storfellesskapet klarer. Alle mennesker har
et behov for å bli sett og hørt. Vi trenger venner
vi kan dele livet med. Vi trenger å kjenne at vi
tilhører en gjeng som faktisk bryr seg om oss. For
å imøtekomme dette behovet er Betel organisert
i mindre fellesskap. Blant voksne kaller vi det
husgruppe. I Connect kalles de connect-grupper og
blant barn kaller vi det for vennegrupper. Denne
lille gruppen på 6-12 personer er som en menighet
i miniatyr. Det er en arena for å få og gi, for å motta
hjelp og for å gi hjelp.

Når de troende møttes i stort i Jerusalem, var
samlingsstedet den offentlige tempelplassen.
Tempelets innerste rom var forbeholdt de få, mens
tempelplassen var offentlig og allmenn. Daglig
opplevde menigheten i Jerusalem at nye mennesker
kom til tro. I løpet av de første kapittel i apostlenes
gjerninger kan vi lese hvordan vekkelsen brøt fram
i byen. Kirkehistorien forteller oss at menigheten
i Jerusalem talte opp mot 100 000 mennesker i
løpet av de første 25 år etter Kristus. Samlingen på
tempelplassen var en viktig del av denne historien.
Her ble evangeliet forkynt og mennesker stilt på
valg. Drømmen er at våre gudstjenester blir regnet
som ukens høydepunkt for hele familien, og at det
samtidig er et sted som myldrer av mennesker
som enda ikke har tatt i mot troen på Jesus.
Storsamlingen er stedet både for deltagelse og
tjeneste for deg som er en del av vår forsamling.
Sammen kan vi gjøre dette til ukens høydepunkt
for menighetsfamilien og en innhøstningsarena for
mennesker som er søkende.

Essensen av selve samlingen er å dele liv, spise
sammen, be sammen og sette søkelys på Bibelens
ord. Mange husgrupper tar utgangspunkt i
søndagens gudstjeneste i sine gruppesamtaler.
Målet med gruppen er mer enn selve samlingen.
Vennskap, praktisk hjelp og omsorg når vi opplever
livet tøft, er dimensjoner som vokser ut av slike
små fellesskap.
Vår tanke for småfellesskap er at gruppene skal
være dynamiske. Etter hvert som menigheten
vokser må også gruppene vokse og være
endringsvillige. En gruppe skal alltid være åpen for
nye folk. Dersom gruppen vokser seg ”for stor” er
tanken at en eller flere personer i gruppen starter
en ny gruppe. På denne måten gir vi stadig rom til
nye mennesker i våre grupper.

b. Små fellesskap
”Small-groups keeps the crowd” – Storsamlinger gir
oss opplevelsen av å være mange, men små fellesskap må til for å ivareta den enkelte.
Blant de første ting Jesus gjorde i sin tjeneste var å
samle en liten gruppe mennesker på tolv personer.
I dette fellesskapet kom Jesus tett på. Relasjoner
og vennskap ble bygd. Gleder og sorger ble delt.
Oppmuntringer og trøst ble gitt.
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IV. HENDER
Menneskers fysiske hender er til for å gjøre
oppgaver. Daglig bruker vi våre hender til å skape,
tjene, produsere og utføre oppgaver. Dette er et
godt bilde på hva som også må være i en menighets
DNA, nemlig å utgjøre en forskjell i verden.
En menighet skal være mer som en kanal enn som
en beholder. Signalene fra Jesus (hode) må nå våre
hender. Guds kjærlighet (hjerte) må få sitt utløp.
Det er her våre hender hjelper oss å forstå hvor vi
skal kanalisere vår energi og tjeneste.
«Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig
Ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og
gjorde godt og helbredet alle som var underkuet av
djevelen, for Gud var med ham».
(Apostlenes gjerninger 10:38)

Betel drømmer om å være en menighet med
hender som utgjør en forskjell i verden. Vi ønsker
å prege verden med Guds godhet. Kanskje vi ikke
kan forandre hele verden, men vi kan forandre
verden for noen. Lever vi lidenskapelig med dette
perspektivet er realiteten at vi kan forandre verden
for mange. Betel har valgt å spesifisere hvor vi
opplever at vi skal legge vår hovedfokus. Våre
hender skal først for fremst utgjøre en forskjell inn
mot den unge generasjonen, og innen misjon.
a. Den unge generasjonen
Betel er en menighet som setter den unge
generasjon i sentrum av vårt fokus. Det er inn i den
unge generasjonen vi vil kanalisere vår energi, våre
ressurser, vår lidenskap og vår erfaring. Vi vil
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være en menighet som gir troen videre til den unge
generasjon!
Gud er generasjonens Gud. I Bibelen utfordres vi
til å gi videre det vi har hørt, sett og erfart til den
neste generasjon. Overføringen skjer fra hjerte
til hjerte, fra person til person. Vi tar bibelens
ord på alvor om at ”fedrenes hjerte må vendes
til barna” (Mal 4.6) - Vårt hjerte banker for den
unge generasjon. Den viktigste arv vi kan legge
igjen etter oss er å gi troen videre til våre barn
og barnebarn – ja til hele den unge generasjon
i Hommersåk. Dette er vår visjon for den unge
generasjon.

I bibelen finner vi et tydelig fokus på det å ha en
visjon for neste generasjon. Her er noen vers som
inspirer oss:
«I tro var det at Isak velsignet Jakob og Esau, med
tanke på det som skulle komme. 21 I tro velsignet
Jakob, da han skulle dø, begge sønnene til Josef».
(Hebreerbrevet 11:20-21)

«Jeg glemmer ikke din oppriktige tro. Denne tro
bodde i din mormor Lois, og i din mor Eunike, og jeg
er viss på at den også bor i deg».
(2. Timoteus brev 1:5)
«Han gav sine bud i Jakob og satte en lov i Israel. Den
befalte han våre fedre å gjøre kjent for sine barn. 6
Han ville at etterslekten, de barn som siden ble født,
skulle lære loven å kjenne. Så skulle de stå fram og
kunngjøre den for sine barn, 7 for at de kunne sette
sin lit til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men
nøye holde hans bud». (Salmene 78:5-7)

hjemmebane. På Betel ønsker vi å utruste
foreldregenerasjonen til å lykkes med tro på
hjemmebane.

Statistisk er det slik at fire av fem som tar i mot
Jesus gjør det før de fyller 18 år. Dette forteller
alt om hvorfor vi setter fullt fokus på å være en
menighet med fokus på den unge generasjon. At
den unge generasjon er et satsningsområde for oss
skal vise seg både i forkynnelse, oppmerksomhet,
lokaliteter, ansettelser og økonomi.

”Det hersker ingen tvil om at foreldrene er apostler,
biskoper og prester for sine barn, for det er
foreldrene som gjør dem kjent med evangeliet”.
Martin Luther

På samme måte som vi oppfordrer ALLE som
tilhører Betel å ta del i våre storsamlinger og
småfellesskap (Føtter), oppfordrer vi ALLE til å
ta del i vårt arbeid blant barn og ungdom. Det
finnes tjenesteteam både blant barn, juniorer og
ungdom. Oppgavene er så mange og så varierte at
ALLE kan være en del av dette. Vi trenger ledere
og medarbeidere til de ulike aktiviteter, men vi
begrenser ikke engasjementet til ”kun” dette. Alle
kan be, de fleste kan bidra økonomisk og mange
kan tilby seg til praktiske og tekniske oppgaver
som gjør at barne- og ungdomsarbeiderne får de
beste rammer og forutsetninger for å gjøre sin
tjeneste med iver.

”Etter alle år i menighet med massevis av forskjellige
programmer for barn og ungdom, har jeg kommet til
følgende konklusjon: Vår effektivitet som menighet
er kun så god som det som skjer innad I familien”.
Rick Warren
Å ha fokuset på den unge generasjon er noe ALLE
kan og bør ha.
b. Misjon
Betel er en menighet som setter misjon i sentrum
av vårt fokus. Det er ut i en verden som trenger
Jesus vi ønsker å kanaliserer vår energi, våre
ressurser, vår lidenskap og vår erfaring. Vi vil være
en menighet med visjon for misjon!

Oversikt over barne-, og ungdomsarbeidet på Betel:
Arbeid for barn:
Søndagsskole. Vennegrupper. Sang, musikk og
dans. Leirer.
Arbeid for junior:
Antenne. Sang og musikk. Leirer.

Arbeid for ungdom:
Connect. 18+. Connect-grupper. Kafe og vakthold.
Sang og musikk. Leirer.
Mange av oss har egne barn (og barnebarn). Den
viktigste oppgaven vi har er å modellere tro på

VISJONSFIGUR

20

Vår tanke om misjon er hentet fra Apostlenes
gjerninger 1:8, hvor det står at vi skal være
vitner om Jesus både i Jerusalem, Judea, Samaria
og helt til jordens ende. Hommersåk er Betels
Jerusalem. Vårt Judea er Norge. Vårt Samaria er
de menneskene som er fremmed for oss, men som
bor blant oss – asylsøkere, rusmisbrukere, fattige
og vanskeligstilte. Jesus tok de svakes parti. Det
vil også vi gjøre. Til jordens ende handler om vårt
fokus på å spre evangeliet og Guds kjærlighet over
landegrensene. Ut fra denne misjonsforståelse kan

absolutt ALLE i menigheten være engasjert
i misjon. Du kan utgjøre en forskjell! Du kan
bygge noe som er større enn deg selv!! Du kan
representere Jesus i denne verden!

I en rik og velstående nasjon som Norge fins det
en stor fare for å bli tilfreds og selvopptatt. Er vi
ikke på vakt blir vi spist opp av et materialistisk
forbruker-jag hvor livet kun dreier seg om meg,
mitt og mine nærmeste. Vår overbevisning er at vi
er velsignet for å være en velsignelse. Vi er utrustet
for å utruste.
«Den som har fått mye, ventes det mye av. Og den
som mye er betrodd, skal det kreves desto mer av».
(Lukasevangeliet 12:48)

Å være engasjert i misjon gir oss rette perspektiver
og opplevelsen av å bygge noe som er større enn
oss selv. Å være engasjert i misjon er å komme nær
Guds hjerte, fordi Guds hjertesak er misjon.
I Betel har vi valgt å spisse den delen av vårt
misjonsfokus som handler om nasjoner, spesielt
mot tre områder:
• Barmhjertighetsarbeid
• Pionermisjon
• Utsendelse av misjonærer
Barmhjertighetsarbeid
I historien om den barmhjertige samaritan
lærer Jesus oss at vi skal åpne både øyne, hjerte,
hender og lommebøker for dem som opplever
urettferdighet og lider nød. Gjennom alle
evangeliene kan vi se at Jesus tar et særlig parti for
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de sårbare og svake i samfunnet. I Betel har vi i den
forbindelse kjent en særlig tiltale på et bibelord i
Jakobs brev:
«En gudstjeneste som er ren og feilfri i Gud vår Fars
øyne, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres
nød, og ikke la seg flekke til av verden».
(Jakobs brev 1:27)

Vi har i den forbindelse valgt å linke oss til Watotos
arbeid i Uganda. Her hjelper vi sårbare kvinner til
verdighet og foreldreløse barn til en framtid med
håp og muligheter. Vi oppfordrer menighetens
folk til å bli en fadder for et barn eller en kvinne i
Uganda. Vi oppfordrer til å reise å besøke arbeidet
for en kortere eller lengre periode. I ditt nettverk
kan du være en watoto ambassadør – kontakt
pastor/ ledelse for mer informasjon.
Pionermisjon - til unådde folkegrupper
Helt fra dag en av Betels historie har vi uttalt
at vi skal være en menighet som er engasjert
i pionermisjon. Guds hjerte banker for at alle
folkeslag skal få muligheten til å ta i mot de gode
nyheter – evangeliet om Jesus. Dette oppdraget har
Gud betrodd oss. Han har til og med sagt at dette
skal være gjort før han kommer tilbake.
«Og evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden
til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden
komme».
(Matteusevangeliet 24:24)

Betel ønsker å forplikte seg på å fullføre
misjonsbefalingen ved å bringe evangeliet til
unådde folkeslag gjennom støtte og ledertrening av

innfødte misjonærer, evangeliske korstog og
planting av kirker.

oppfordrer menighetens folk å bidra med bønn og
økonomisk støtte direkte til Sæther og Pettersen.
Skulle du kjenne på et misjonskall ønsker vi å være
en menighet som veileder deg. Ta kontakt!

Vi har i den forbindelse valgt samarbeidspartnere
som Troens Bevis og IMI internasjonal.
Vi oppfordrer menigheten til å delta på
sommerstevnet i Sarons dal. Her blir alle
generasjoner smittet av «misjonsviruset». Vi
oppfordrer menighetens folk og personlig støtte
innfødte misjonærer, reise på misjonsturer og be
for alle dem som jobber i pionermisjon.
Utsendelse av misjonærer
Bibelen er klar på at Gud kaller til tjeneste og
Gud ønsker å sende arbeidere ut for å høste inn
mennesker til himmelen. For dem i vår forsamling
som ønsker å ta dette kallet på alvor ønsker vi
å være en støtte og utsendermenighet. Norsk
misjonshistorie er blant de største rikdommer
landet har. Gjennom mange tiår har norske
misjonærer vært sterkt tilstede på alle kontinenter.
I følge forfatter David Bundy kan så mange som
200-250 millioner av dagens pinsevenner (pr.
2015) i verden, spores som en indirekte eller
direkte konsekvens av skandinavisk pinsemisjon.
Vi har bidratt til å bygge folk og nasjoner og vi har
pekt på Jesus som den eneste veien til Gud. Denne
misjonsarv vil vi ta videre.
Derfor ønsker vi å legge til rette for kortere
misjonsturer som kan gi menighetens folk smaken
av misjon. Vi oppfordrer deg til å bli med på en
eller flere slike turer.

For tiden er vi også støtte- og utsendermenighet for
Rune og Irene Sæther med familien i UiO Romania,
samt for Oddmund Pettersen i Wycliffe Afrika. Vi
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3. Fellesskap

Notater

Fellesskap fremfor programmer
Jesus sier ”Jeg vil bygge min menighet”. Han
inviterer oss med på sitt ”prosjekt”. Når du
inviteres av Jesus til bli med å bygge Betel-familien,
inviteres du først og fremst til å bygge fellesskap,
ikke arrangement og programmer. Vi ønsker å
bygge mennesker, ikke publikum. Du inviteres til å
være deltagende, ikke en tilskuer. Gjennom teksten
i dette hefte om hender og føtter kan du se at vi har
organisert disse fellesskap gjennom
1. Småfellesskap
2. Storfellesskap
3. Tjenestefellesskap

Vær varmt
velkommen inn i
vårt fellesskap!
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Notater

Notater
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PINSEMENIGHETEN
HOMMERSÅK

