
 

 

Tema: Agenda 
Hånes Frikirke ønsker å være en generasjonsmenighet som gjør disipler og hjelper 
den enkelte til å elske Gud: (Identitet; Intimitet; Integritet) og elske hverandre: 
(Tilhørighet; Tilgivelse; Tjeneste) og bevege verden: (Agenda, Arena, Ansvar).  
 
 

1. Les gjennom bibelversene om Guds plan med denne verden: Kolosserbrevet 1:16-17; 

20; Johannes 1-3; 2 Korinterbrev 5:18; Matteus 25: 38-40 

 

- Hva sier disse versene om Guds agenda med verden vi bor i? Hva betyr dette for 

oss?  

 
2. Paulus sier om seg selv i møte med Jesus Kristus: Jeg lever ikke lenger selv, men 

Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kroppen, det lever jeg i troen på Guds Sønn, 

han som elsket meg og ga seg selv for meg. Galaterbrevet 2:20 

 

- Hva tenker du at dette verset betyr for oss som tror og ønsker å følge Jesus? Hvilke 

følger får det på måten vi lever våre liv i hverdagen?  

 
3. Les også hva Gud kalte Israelsfolk til da de var bortført til Babylon. Les Jeremia 

kapittel 29, Spesielt vers 5-10. Gud sier her: Min hensikt, min Agenda er å bringe 

Shalom, dvs. fred til denne verden/byen du lever i. Jeg vil gjøre verden/byen til et sted 

for min fred. Ett sted der min "Shalom" kan få råde. Shalom betyr: helhet, helse, 

velferd, sikkerhet, sunnhet, ro, velstand, fylde, hvile og harmoni. Ett sted der for 

kjærlighet, tilgivelse, rettferdighet, trygghet, velvære, velsignelse og frelse. I Matteus 

5:13-16. Bruker ordene Vi er SALT, som Smakstilsetter, konserverer og hindrer 

forråtnelse samt leger og LYS som avslører, opplyser og viser vei.  

 
- Hvordan kan dere som enkeltpersoner og være med å bringe Guds Fred – Shalom 

til mennesker i tiden som kommer?  

- Hva betyr det for dere å være lys og salt i dere omgivelser, i arbeid, fritid og hjem?  

 

 
4. Spør hverandre: Hvilke arenaer har gud gitt meg for å være med å utøve ett fruktbart 

nærvær. Hvordan kan dere støtte og be for hverandre i forhold til det dere gjør på disse 

arenaene.  
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