
 

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: Har du hørt definisjonen på en tilskuer: «En som har desperat 
behov for trening- som ser på en gjeng som har desperat behov for hvile!» 
En av de største undersøkelsene som er gjort blant kristne sier følgende: «vi 
oppdaget som en tillegsgevinst ved undersøkelsen vår, at det trolig ikke er noen 
faktor som betyr så mye for kristnes livsglede og trivsel som at de kan tjene på 
områder som stemmer overens med det de har gaver til.» (NaMU) 
 
Tekster; APGJ 20:35 og 1PET 4: 10 
 
1: Livsglede og trivsel 
Ordet salig handler om en dypere form for lykke, en tilstand som i større grad er 
uavhengig av ytre omstendigheter enn det vi forbinder med å være lykkelig. 
Trivsel og livsglede er i følge både Bibelen og erfaringen nært knyttet til å få 
bruke det vi er og har i tjeneste for andre. «Lediggang er roten til alt ondt» sier 
et ordtak, og det stemmer i høyeste grad i forholdet til kristenlivet. Jesus selv 
tok på seg en «tjenerskikkelse», og hans «mat» var å gjøre Guds vilje.            
Les FIL 2: 6-7 og JOH 4: 34. «Åndelige tribunesittere» har virkelig mye til gode 
hos Gud!  
Til samtale: Tjeneste og trivsel- gir denne kombinasjonen mening for deg? 
Samtal om hvilke «goder» en tjeneste i menigheten kan innebære.  
2: Nåde og gave 
Det er viktig å vite om sin nådegaveutrustning, det gjør at vi i større grad kan 
fokusere på det Gud har kallt oss til. Men, kanskje enda viktigere er det å leve i 
relasjon med Giveren og på dypet ha erfart hva fundamentet for tjenesten er. Les 
EF 3: 8 og JOH 3: 27. 
Det er den som er nådeavhengig som virkelig kan formidle Guds nåde til 
andre. Og den som vet at utrustningen er en gave, vil være i stand til å 
tjene og ikke søke egen ære og oppmerksomhet!  
Samtidig er det en befrielse å kunne være trygg på hvordan Gud har 
utrustet oss- og her har mange kristne mye til gode hos Gud! 
Til samtale: Hvordan vil du forklare uttrykket «nådeavhengig»? Vet du hvilke 
nådegaver du har? Hvis ja; bruker du dine gaver? Hvis nei; vil du gjerne få hjelp 
til å oppdage de?  


