
 

 

En ARENA for hjemmet! 
Innledning: Tro og påvirkning til tro har med nære relasjoner å gjøre. Hjemmet vårt er 
derfor det viktigste stedet for trosformidling. 
Men, Gud har også gitt oss et annet «hjem»; Hans kirke, fellesskapet av de som tror på 
Ham! Vår bønn og vårt ønske, er at også bedehuset- Fredheim ARENA- skal fungere som 
et hjem- i ordets beste forstand. 
Tekst: 1TESS 4; 9-10 
 
SØSKENKJÆRLIGHETEN: 
«Blod er tykkere enn vann» sies det. Vi forventer at våre nærmeste på en særlig måte vil 
være der for oss, uansett hva livet bringer med seg. At det ikke alltid er slik, det vet vi av 
egen erfaring, og Bibelen gir oss også nok av eksempler på at familier ikke alltid fungerte 
etter Guds hensikt. Likevel bruker Guds Ord ofte begrep fra familievokabularet for å 
beskrive Guds forhold til oss, og vårt forhold til hverandre. Les ROM 8: 15 og 1JOH 3: 14 
Bibelsk kjærlighet er mer enn følelser, den er handlende, praktisk og finner sitt beste 
uttrykk i konkret omsorg for andre. 
 
Til samtale: Hvilke assosiasjoner skaper ordet familie hos deg? Del gjerne erfaringer fra 
eget liv om hvordan familie har vært en støtte eller en utfordring. Hva forventer du av 
«forsamlingsfamilien» når det gjelder dette? 
 
LÆRT AV GUD Å ELSKE: 
Hvem ligner du mest på av personer i din nærmeste familie? Hvem ville du helst ha lignet 
på? Bibelen lærer oss hva sann kjærlighet er ved å vise oss hvordan Gud elsker.  
Les 1JOH 4: 11, ROM 5: 8 og 1JOH 3: 17. Gud er vår Far, og vårt kall er å ligne Ham! 
I vår strategi for de neste årene, har vi sagt at fellesskapet skal være «..et rom for åndelig 
modning..» Guds kjærlighet kjennetegnes av at den tilbys oss ufortjent, og den er i sitt 
vesen tjenende.  Når vi i 1KOR 13: 11 leser om å «legge av det barnslige», inviteres vi inn 
i en modningsprosess hvor vi i større og større grad ligner på vår Himmelske Far! Fra å 
kun være opptatt av oss selv og vår egen bekvemmelighet, lærer vi å vokse gjennom å la 
Guds kjærlighet i større og større grad få prege våre liv. Guds kjærlighet venter ikke på å 
elske oss til vi er elskverdige- den er der alltid og uansett!  
Til samtale: Hva tenker du på når det blir sagt at «Gud er kjærlighet»? Sann kjærlighet blir 
i Bibelen beskrevet som vilje til å «gi sitt liv..»- hva tenker du om dette? Hva forbinder du 
med uttrykket «åndelig modenhet»? Hvordan viser det seg i ditt liv at du søker å vokse i 
modenhet? 




