
 

Medlem? 

Pr. i dag, har forsamlingen på Fredheim ca. 370 voksne medlemmer. 

Kanskje lurer du på noe som har med medlemsskap på Fredheim å gjøre. 

Da vil vi oppfordre deg til å ta kontakt, enten ved å bruke denne folderen, 

eller ved å kontakte kontoret for å be om en samtale. 

Alle er velkomnet til å delta på våre gudstjenester, og mange som ennå 

ikke er medlemmer i fellesskapet bidrar også med ulike tjenester. Men, vi 

setter pris på at flere og flere vil være med å ta det medansvaret som et  

medlemsskap innebærer. 

Velkommen til å ta kontakt! 



 

Mye godt til gode hos Gud! 

Innledning: Ingen av oss liker å bli lurt. I alle fall ikke hvis det handler om 

store og viktige ting i livet. En praktisk spøk kan vi leve med- men når det 

kommer til de store spørsmålene i livet er det viktig at vi både vet hva som er 

sant og riktig- og handler utifra det. Ikke minst gjelder det å lære oss hvem og 

hvordan Gud virkelig er! 

Tekster; JAK 1: 16-17 og APGJ 2: 37-38 

 

1: Nåde til gode 
I boken Veivisere, skriver Magnus Malm at det viktigste en kristen leder har å 

styrke andre med er Guds nåde. Vi vil gjerne ha og høre noe «nytt», noe mer 

spennende og utfordrende, men i bunn og grunn er vårt største behov Guds 

nåde! Les: JES 59: 2, 1JOH 1: 7, JAK 4: 6 og LUK 7: 47 

Synd skaper skiller. Både i vårt forhold til Gud og i alle våre andre relasjoner. 

Stolthet kan hindre oss i å erkjenne og bekjenne, og dermed ødelegge vårt 

Gudsforhold. Samtidig kan skam hindre oss, vi våger ikke å komme til Gud når 

vi faller igjen og igjen. Vi kan være redde for hvordan Han vil møte oss. 

Uansett «innsteg»- stolthet eller skam: Vi har mye nåde til gode hos Gud! 

Til samtale: Hva er din første tanke om Gud; At Han straffer eller tilgir? Snakk 

om utsagnet til Magnus Malm, at det viktigste vi har å dele med hverandre er 

Guds nåde- gir det mening eller er det andre ting som er viktigere?  

2: Kraft ti gode 
Jesus sier i Johannes evangeliet at det er til gagng for oss at Han går bort- for da 

kan Han sende oss Den hellige ånd. Gud gir oss gode gaver- og Ånden er det 

beste Han kan gi- for det betyr i bunn og grunn at Han selv tar bolig i oss- med 

alt Han er og har! Les: LUK 11: 13, APGJ 1: 8. 2KOR 12: 8 ff og 1KOR 2: 1 ff. 

Guds Ånd «setter fyr» på livet med Gud. Den både minner oss, leder oss, og 

utruster oss til den tjenesten vi er kalt til. Og- den er ikke avhengig av vår 

styrke. Tvert imot- det er når vi kjenner oss svake at Ånden kommer i rett 

posisjon- for da blir vi avhengige av Åndens kraft og ikke vår egen!  

Til samtale: Alle kristne har Guds Ånd- men vi er ikke alltid fylt av den- del 

erfaringer fra eget liv om ganger Guds Ånd har fått bruke deg. Tror du at Guds 

Ånd kan og vil bruke deg- i din vanlige hverdag- og er du i tilfelle åpen for det? 


