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!

Glem ikke alt det gode han gjør!
Innledning: Vi husker sikker på forskjellige måter, noen har en evne til å huske det meste,
andre til å glemme det meste. Men, det er nok en felles erfaring at vi ofte husker tydeligere
det som har vært krevende enn det som har vært godt. Slik var det også for kong David.
Derfor har han skrevet en salme hvor han oppfordrer både seg selv- og alle andre til å
huske særlig på alt det gode Gud har gjort i våre liv.
Tekst; SALME 103
Personlig
I denne salmen oppfordrer David seg selv til å huske- og takke- og tilbe! Basert på egne
erfaringer av synd, skyld og også sykdom, gir David sitt vitnesbyrd om hvordan Gud har
møtt ham personlig og hva Gud har gjort i hans liv. Og Davids oppfordring til seg selv, og
til oss alle, er å la hele vår personlighet være med i lovprisningen til Gud.
Vi har alle vår livshistorie, den er forskjellig, og for noen mer dramatisk enn andre. Like
fullt oppfordres vi til å finne frem det gode Gud har gjort for oss og i oss, og la dette få
fokus i form av takknemlighet og tilbedelse.
Til samtale: Del erfaringer hvor du på en spesiell måte har merket Guds velsignelse i ditt
liv. Hva tror du David mener når han sier; «Alt som i meg er, velsign hans hellige navn?»
Menigheten
Denne menigheten har mye å takke Gud for. Ikke fordi den er perfekt, for det er den langt
ifra, men fordi Gud har fått gjøre store ting gjennom fellesskapet. Det begynte med en stor
vekkelse i 1943, hvor flere hundre, særlig unge mennesker, kom til tro på Jesus. Og
gjennom historien fram til i dag, har Gud ledet, velsignet og brukt fellesskapet til
velsignelse for tusenvis av mennesker, mest i Sandnes, men også langt utover våre
landegrenser. Gjennom ulike tiltak, for barn-unge og voksne, har tusenvis av mennesker
fått høre Evangeliet, og vi tror at Guds Ord er virkekraftig slik at det som er sådd også
engang vil skape frukt!
Til samtale: Hva har menigheten på Fredheim betydd for deg? Del erfaringer om hvordan
Gud har brukt dette fellesskapet til å berike deg på ulike måter.
Velsign HERREN
Skapelsens dypeste hensikt er å tilbe Gud! I en kultur hvor «what`s in it for me» er tidens
mantra og motto, er det rett og slett provoserende å si at tilværelsen ikke først og fremst
handler om oss og våre goder. En bedre, og mer livskraftig måte å leve på, er å «velsigne
HERREN». I det vi gir oss til Gud, gir Han seg til oss- med alt det Han er og har! Dette
skaper en frihet, hvor det materielle må slippe taket- og vi blir satt fri til å være de vi er
skapt til å være! Til samtale: Hvordan tror du det ville forandret deg- og fellesskapet vårtom tilbedelsen av Gud ble vårt viktigste fokus?

