På hjemmebane
Tema:
Menighet og fellesskap

Les sammen

Hvorfor søker vi mennesker fellesskap? Kristne tror en kan
finne noe av svaret ved å se på Gud som skapte oss.
Gud er Far, Sønn og Hellig Ånd – tre i en. Han er Gud, ett vesen, men likevel tre
personer. Gud er fellesskap i seg selv, og han skapte oss til fellesskap – til å leve
i relasjon til Ham og til hverandre.
Vi er skapt til fellesskap med andre mennesker og hele livet trenger vi at noen
ser oss. Vi trenger også å bli sett av Gud. Gud har ikke bare kjærlighet, Han er
også kjærlighet. Vi er skapt til å være sammen med Ham.
Bibelen forteller oss at kirken er som en kropp, hvor alle delene har en
funksjon: Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På
samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres
lemmer. (Rom 12, 4-5)
Når vi sier kirke, så tenker vi ofte på en bygning. Men kirke er egentlig mye,
mye mer enn det. Kirke er fellesskap av kristne. Alle som er døpt og som tror på
Jesus, er del av kirken. Kirke handler altså ikke først og fremst om bygninger,
men om mennesker som er samlet om et felles formål.

Snakk om
dette:
I vårt samfunn er styrke ofte litt «showoff» - en viser sin makt ved å vise styrke.
I kristne fellesskap handler det ikke om å være sterkest eller å vise andre at
man er bedre.
Fil 2. 3- 5: «Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke
og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men
også på de andres. Vis samme sinnelag som Kristus Jesus!»

Diskuter følgende:
• Hva er styrken i et kristent fellesskap?
• Hva er svakheten i et kristen fellesskap?
• Hvordan ville en gudstjeneste se ut hvis du fikk bestemme?

Dagens utfordring:
Sjekk hvem som er den sterkeste i familien ved å bryte håndbak.

