
 

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! 



 

 Identitet- Guds barn og Guds arvinger! 

Innledning: Vi velger ikke våre foreldre, de som har mest innflytelse på vår 

identitet. Summen av arv og miljø gjør oss til de vi er, og det er sannelig ikke 

lett å forandre ting i vår personlighet som vi ikke liker.  

I høst vil vi se på hva Guds Ord sier om vår identitet som kristne. Vi tror at vi 

sammen har mye godt å hente, mye som vil både fornye, forfriske og utfordre 

det bildet vi har av oss selv som Guds barn.  

Tekst; ROM 8: 14-17 

 

1: Guds barn.. 
Det skjer sjelden med et brak.. som regel skjer det ganske stille, som en 

oppvåkning, som en reaksjon på Guds tiltale og invitasjon; vi tar imot Guds 

nådige velkomst, og blir Guds barn. Les JOH 1: 12 og EF 2: 8. Mangelen på 

følelser kan få oss til å gjøre det mindre enn det er- for egentlig; noe større enn å 

bli Guds barn kan vi aldri bli! Vi blir satt inn i et fortrolig samfunn med 

himmelens og jordens skaper. Vi får leve med den allmektige Gud uten frykt og 

vi får åpen adgang til det aller helligste- der hvor den egentlige makten befinner 

seg! Og alt vi senere inviteres til å bli, bli utrustet til og gjennomføre- det skjer 

utelukkende på bakgrunn av at vi er Guds barn. 

Til samtale: Del hvordan dere kom til tro, og hva troen på Jesus betyr. Hva vil 

du si preger din identitet som kristen, hvordan vil du formidle det til andre? 

2: Guds arvinger.. 
Arveoppgjør skjer ikke alltid uten problemer. Rundt 20-25% av oss opplever at 

dette skaper familieutfordringer. Ofte er opplevelsen av forfordeling det som 

skaper vanskelighetene. I Guds familie trenger vi ikke frykte for arveoppgjøret. 

Vi arver sammen med Jesus- vår bror- og vi arver det Han arver: en himmelsk 

herlighet, og et fullkomment Gudsnærvær uten det som her på jorden har tynget 

og plaget oss. Les JOHÅP 21: 3-6 Samtidig sier dagens tekst noe om at vi før 

selve arveoppgjøret også deler noen av de utfortingene Jesus vår bror opplevde, 

en tosidig lidelse; nød for de som ikke er frelst og forfølgelse fordi verden ikke 

tar imot det gode budskapet Han og vi kommer med. 

Til samtale: Hva betyr det for deg at du er arving til himmelsk herlighet, har 

dette plass i din hverdagstro? Lidelse sammen med Jesus- opplever du det på 

noen måter, del erfaringer. 

 


