Forsamlingens nye misjon og visjon:
Vår misjon:

Å gjøre Jesus synlig!
Vår visjon:

Vi vil være en ARENA hvor hjem og kirke former Jesu
etterfølgere!

En ARENA for landet!
Innledning: En fungerende lokal menighet har et enormt potensial! Kirkens historie
begynte i en by, og fra den spredte Evangeliet seg utover. Og slik har det gjentatt seg gang
etter gang: Gud reiser opp menigheter som tar oppdraget på alvor, og som Han gir kraft til
å bety forandring langt utover sine lokale omgivelser.
Tekst: APGJ 1: 8 og ROM 9: 1-3
Bønn kan forandre nasjoner:
Les 2KRØN 7: 14. Vekkelseshistorien både lokalt og internasjonalt har som regel ett
fellestrekk: Bønnevekkelse! Forut for de fleste store vekkelser vi kjenner til, har det
foregått en bønnemobilisering hvor kristne har kommet sammen, ofte på tvers av ulike
kirkesamfunn, for å be for folk og land. Ofte har dette resultert i en fornyelse av Guds folk
først, med det resultat at vitnesbyrdet om Jesus har fått fornyet kraft.
Til samtale: Tror du at bønn kan forandre vårt land? Hvordan er ditt bønneliv, stopper det
med «meg og mitt», eller har du plass for andre- og for land og folk? Snakk om bønnelivet
i deres fellesskap, kan det være en ide å la bønn om vekkelse bli et fast innslag?
Raushet kan endre oss:
En menighet blir aldri perfekt, skulle den det ha blitt, hadde hverken du eller jeg passet inn
i den. Det er en tendens at mange menigheter blir så opptatt av å forbedre sitt indre liv, at
de helt glemmer det som gjerne hadde fått orden på mange forhold; Å gi Guds godhet
viere til andre! Les LUK 6: 38, APG 20: 35og 2KOR 9: 6. Det er en livslov i Guds rike at
raushet og giverglede både på det personlige og det kollektive plan fører til stor
velsignelse. Menigheter som er rause, opplever ofte et «overskudd av liv» som gjøre at
menigheten vokser både innad og utad.
Til samtale: Er du raus- med nåde og med det Gud har gitt deg? Hvordan kan vi skape en
raushetskultur som preger både oss selv og fellesskapet i forsamlingen?
Nød for landet:
Les NEH 1: 1-4. Å klage over tingenes tilstand har sjelden vært til nytte. Nød derimot, nød
som fører til handling er ofte Guds vei til forandring og vekst. Som Guds nød førte til
handling ved at Jesus ble vår redning, er vi kalt til å la Hans nød bli vår nød.
Til samtale: Bibelsk nød kjennetegnes ikke først og fremst av følelser, men av handlinghva tenker du om dette? Hvordan opplever du den åndelige situasjonen i Norge? Hva kan
vi sammen gjøre for å være med å la Guds Ord på ny bli vår rettesnor?

