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!

Mer land å (gjen)innta!
Innledning: Vi skal ca 3227 år tilbake i tid. 12 menn har fått et oppdrag: Utforsk landet!
Og det gjør de, men- tilbakemeldingene fra de 12 sprikte, det var som om de så helt
forskjellige ting i det landet Gud hadde lovet dem. Resultatet ble nedslående, de våget ikke
å gå inn i det Gud hadde lovet- med det resultat at de fikk 40 nye år med ørkenvandring.
Tekster: ROM 15: 4 og JOSVA 13: 1
Land å innta for Menigheten
Les ROM 12: 10 og HEBR 13: 1-2
For mange år siden gikk det et rykte om Fredheim, og det var at det var lett å komme til
forsamlingen som ny- og med det finne gode relasjoner og vennskap. Her har vi sammen
et «landområde» å gjeninnta, for mange som kommer til oss opplev er det ikke slik lenger.
Til samtale: Hva kan du bidra med for at dette ryktet igjen kan bli sant?
Land å innta Personlig
«Har Gud mer å gi- så vil jeg ha det!» Slik sa en gammel dame i forsamlingen det for
mange år siden- og slik ble det: Gud fornyet åndslivet- og de siste årene i livet ble de
rikeste i hennes kristenliv.
Les JOH 10: 10 og JOH 15: 15
«Base» 1:
Gud har åpnet et godt og fruktbart land for oss. Som Guds barn og Jesu venner- ligger det
mye godt og venter på oss- om vi våger å innta det! Vi skal ikke kopiere hverandre, Gud
møter oss akkurat slik vi er- men; Han vil møte hver og en av oss- og Han vil at vi skal
leve i en nær, fortrolig og god relasjon til Ham!
«Base» 2:
Les ORDSPR 22: 6 og 5MOS 6: 4 ff
Per A. Dahl forteller om hvorfor han og søstrene hadde sans for foreldrenes tro: «..det var
rett og slett deres trospraksis og kirkegang som gjorde inntrykk. Det satt noe godt i
veggene som gav mersmak..»
«Base» 3:
Les ROM 12: 6 ff. og 2TIM 1: 6-7. Vi har forskjellige nådegaver, gitt oss for at vi skal
berike andre mennesker med disse gavene. Og all erfaring sier at dette også vil berike vårt
eget kristenliv, for Gud gir oss gode gaver som skaper glede og engasjement i troen når de
blir brukt!
Til samtale: Hvordan står det til med ditt personlige Gudsforhold, er det nye områder å
innta/gjeninnta? Troens viktigste arena er i våre hjem, har du tanker om hvordan du vil at
dette skal se ut hos deg? Har du erfart velsignelsen av å bruke de gaver Gud har gitt deg?

