
 

Strategi  

I disse dager arbeider vi med å få på plass en gruppe som skal ha fokus på 

hvordan vi kan bruke eiendommen vår til velsignelse for byen vår. Har du 

tanker og ideer knyttet til dette, ta kontakt. 

Samtidig vil vi sette nytt og sterker forkus på våre livsnære fellesskap. 

Skal Fredheim være en menighet hvor relasjoner skapes og tro vokser, er 

vi avhengige av gode møtepunkt i mindre grupper. 

Brenner du for slike fellesskap- og kan du tenke deg å være med å utvikle 

dette arbeidet videre er vi takknemlige om du tar kontakt med oss. 



 

Det personlige livet med Gud. 

Innledning: «Hands up eller hands down?» Møtestil og trosuttrykk varierer både fra 

menighet til menighet og fra person til person. Uansett uttrykk, er vi alle invitert til å 

leve i en nær og fortrolig relasjon med Gud. Troens viktigste uttrykk er ikke det vi gjør, 

men det vi er: Vi er Guds barn, elsket av Ham, og som vår Far vil Han oss alltid det 

beste! 

Bibeltekst til ettertanke og utgangspunkt: JOH 15 

 

1: «mine ord..» 

Les JOH 1: 1 og 2TIM 3: 16-17 

Guds kjærlighet til oss, og Hans hensikt med oss beskrives aller best i Bibelen. Her får 

vi stadig understrekt hvor høyt vi er elsket- og hvordan vi best kan leve for å ære Gud 

og være til velsignelse for våre medmennesker. Uansett leseferigheter eller leselyst; i 

dag finnes det utallige hjelpemidler som gjør at Guds Ord i Bibelen kan bli både til 

oppmuntring og rettledning for oss. 

Til samtale: Samtal først om dette: Troens viktigste uttrykk er ikke det vi gjør, men det 

vi er! Hvilken betydning har Bibelen i din hverdag og for ditt liv?  

 

2: «be da..» 

Les MATT 6: 1 ff 

I møte med Jesus og Hans bønneliv fødtes det en lengsel i Jesu disipler; «Herre, lær oss 

å be..» Og det er befriende å lese hvordan Jesus underviser sine venner. Bønn handler 

ikke om mange ord- men om en relasjon med Far! Å be er å snakke med Far, og ikke 

minst å lytte til Ham. Og så har bønnen så mange ulike uttryksformer at vi alle kan finne 

vår naturlige måte å be på, både når vi ber om- ber for og takker! 

Til samtale: Bønn er omtalt som kristenlivets åndedrett. Del erfaringer om bønnens 

plass og bønnens muligheter slik dere har erfart det. 

 

3: « dere skal elske hverandre..» 

Les 1JOH 3: 11 ff 

Det personlige livet med Gud leves ikke alene, vi er kalt til fellesskap- vi er en kropp 

sier Ordet. Men, dette fellesskapet viser seg best når det finner praktiske uttrykk- når 

kjærligheten blir praktisk og synlig. Samtidig vises den sanne kjærligheten også 

gjennom det vi ikke gjør: vi baktaler ikke og holder oss unna det som splitter og sprer. 

Til samtale: Hvis det er avgjørende for en menighet hvordan den enkelte lever med 

Gud- trekker ditt personlige gudsliv opp eller ned gjennomsnittet? Hvordan opplever du 

at andre viser kjærlighet i praksis- på en måte som gjør at du kjenner deg elsket? 


