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Menighetens rolle
Hvor har vi fokus?

Relasjoner for menigheten
Ut fokus!
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Befaling og oppdrag
Hvilke hensikter styrer vi etter?

Matt.

228

Befaling og oppdrag
Det doble kjærlighetsbudet
«Mester, hvilket bud er det største i loven?»
Han svarte: «‘ Du skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din
forstand.’ Dette er det største og første budet.
Men det andre er like stort: ‘Du skal elske din
neste som deg selv.’ På disse to budene hviler
hele loven og profetene.»

Matt.

2 28

Befaling og oppdrag
Misjonsbefalingen
Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har
fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor
og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og
lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se,
jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matt.

2 28
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Evangelisering
Hvordan når vi nye mennesker?
«Jeg sender dere ut som
sauer blant ulver.»
Matt. 10,16

Jesus sa til dem: «Kom og følg meg,
så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»
Mark. 1,17

Nye relasjoner
Behovsorientert evangelisering

Og han sa til dem: «Høsten er stor, men
arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende
ut arbeidere for å høste inn grøden hans.»
Luk 10,2

Behovsorientert evangelisering
Be, bry deg og del!
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Nye relasjoner
Behovsorientert evangelisering

Hverdagsevangelisering for alle er tilrettelagt for å styrke
deltakernes vilje og evne til å lytte til folks livs- og troshistorier.
Kurset er ikke ment for deg som ser etter teknikker eller
metoder i evangelisering, men har derimot som mål å hjelpe
deg til å se mer av det Gud ser, høre mer av det han hører
og forsøke å handle når han ber deg om det.

Kortkurs
Kursopplegg over 3 kvelder eller en helg.
- Foredrag, fortelling og kortere innlegg
- Tre livs- og troshistorier
- Samtale og bønn i smågrupper

Relasjonen UT
«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet…»
Mark. 16,15
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Ulike veier til kontakt
Kom til oss!

KOM INN

Ulike veier til kontakt
Gå ut og inviter inn!

Ulike veier til kontakt
Vær kirke der folk er!

GÅ UT – BLI VÆRENDE
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Relasjonen TIL
Til den historiske, verdensvide kirken
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Relasjonen TIL
Den historiske, verdensvide kirken

Kirke på nytt vis
Når kirken tar nye former

Nya sätt... https://youtu.be/jP6Bh4sLYB4 (start)
https://youtu.be/jP6Bh4sLYB4?t=410 (midt ‐ 06.50)
https://youtu.be/jP6Bh4sLYB4?t=957 (avslutning ‐ 16.00)
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Gå ut i hele verden…
Grupperefleksjon
Snakk sammen i smågrupper:
Hvordan tenker dere at vi som menigheter mer
effektivt kan nå nye mennesker med evangeliet?
Hva utfordret deg mest eller hva vil dere ta med
deg videre av det dere har hørt i denne bolken?
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