Vår modenhet og fellesskapets vekst
-Er det en sammenheng?
Kilde ukjent –antagelig Normisjon /Frikirke sammenheng
(Innrømmer: tegn på liten modenhet at kilde ikke er markert ..)

Et fellesskap i vekst
 Et fellesskap som vokser består av mennesker som sprenger grenser
 Modning er en prosess som varer hele livet
 Menneskelig og åndelig modenhet hører sammen
 Poenget er ikke farten, men bevegelsen og retningen

Grad av modenhet viser seg i møte med uønsket endring
 De som vil endre noe og gjør det (2,5%)
 De som lett blir overbevist (13,5%)
 De som henger seg på når sentrale folk har sagt seg enige (34%)

 De som blir med når andre har bestemt seg og forandring ikke til å unngå (34%)
 De som holder på det gamle uansett (16%)

Smh. Statisk fellesskap og ulik modenhet
 Mennesker som er trygghetssøkende og redd for forandring
 De har sin trygghet i det ytre og støtter seg til faste roller, tradisjoner og autoriteter, regler etc.

 Mennesker med dårlig selvbilde og liten selvinnsikt
 De er mest opptatt av å få noe på egne premisser enn å nå nye på deres premisser. Ubevisst tar
de mye plass som andre skulle /kunne hatt

 Mennesker som ubevisst tar mye plass og suger mye energi fra fellesskapet, fordi de på
ulike måter lener seg til andre eller trenger deres oppmerksomhet

Eks. på umodenhet
 Vi er fornøyde slik vi har det på bedehuset. Må vi endre på noe, når det
fungerer godt? Ikke alt passer inn overalt, og vi har funnet vår form.
 Jeg gjør ting på min måte. Ikke bland deg i mitt liv. Jeg har gjort meg opp
en mening om hva som er rett og det må du finne deg i.
 Som styreleder er det min plikt å være lojal mot våre tradisjoner og lover.
Jeg kan ikke la alle få gjøre hva de har lyst til.

Snakke sammen
 Snakk sammen om på hvilken måte vår umodenhet kan vise seg i møte
med ulike utfordringer og når det er behov for endringer
 På hvilke måter kan vår umodenhet hindre fellesskapet i å vokse, både i
bredde og dybde?
 Fellesskapet omfatter (fra sentrum og utover): Ildsjeler, Aktive, Bidragsytere,
Passive tilskuere

Modning en livsvarig prosess
 I starten av livet –modnes vi hovdsakelig ved aldring
 Vi får oppfølging med både støtte og utfordringer, slik at vi lærer. Det er klare forventninger om
modning og læring, ellers settes tiltak i verk.

 Senere i livet: Vi modnes utfra hvordan vi håndterer eller får hjelp til å takle nye
utfordringer livet møter oss med. Modning kommer hovedsakelig som en frukt av arbeid.
 Erfaringer i form av endringer, farer eller kriser gir nye erfaringer som utfordrer oss til å ta
nye valg eller bekrefter de gamle (verdier, tro, relasjoner, prioriteringer) Slik bevisstgjøres
og modnes vi.

Faresignaler, ting å være obs på
 De som lever et hermetisk, isolert liv, både privat og på bedehuset står i fare for å
stagnere både som menneske og som kristen.
 Vi modnes både i møte med mangfold og i dialog med andre mennesker.

 Vi modnes gjennom å reflektere over og bearbeide våre erfaringer

 Flertallet av oss ! forblir på tenåringsstadiet i modenhet.

Modne mennesker kjennetegnes av
 At de lever et integrert og troverdig liv
 At de ikke har behov for å være i sentrum hele tiden
 At de ønsker å lære mer, har syn for nyanser og sjelden trekker raske slutninger

 At de har egne og gjennomtenkte meninger, men har en lyttende innstilling til det andre
mener. De er åpne for justering.
 De kjenner egne styrker og svakheter og vet hva som er sunt og usunt, og hva som er
tjenlig å ta frem i fellesskapet og hva som bør være privat.

Modne mennesker
 De kan leve med ubesvarte spørsmål og paradokser
 De våger å gjøre feil og kan lære av dem

 De innser at de er avhengig av andre, men kan også stå på egne bein
 De kan vise iver med skjønnsomhet
 De preges av en YDMYK SELVBEVISSTHET

Åndelig modenhet – menneskelig modenhet
 Gud benytter menneskelige prosesser for å gjøre oss åndelig modne
 Alder og erfaring er verken forutsetning eller garanti for modenhet

 Åndelig og menneskelig modenhet innebærer ikke å være problemfri
 Snarere tvert i mot. Men det kan handle om evne og vilje til å tåle smerte og problemer

 Åndelig modenhet utvikles gjennom nærhet til Kristus, andre mennesker og oss selv
 Modenhetshierarki (fra topp til bunn): Kristussentrert, Nær Kristus, Vokser, Utforsker (søker/lengter),
Mest opptatt av oss selv

Åndelig modning
 Åndelig og menneskelig modenhet kommer som resultat av veksling mellom nærhet til
Gud, nærhet til andre mennesker og nærhet til eget liv
 Åndelig og menneskelig modenhet kommer i vekslingen av å høre, gjøre og hvile
 I veksling mellom å tilegne seg kunnskap, hente erfaring og ta tid til refleksjon

Hva fremmer modenhet?
 Samværsformer
 Overfladiskhet går av seg selv

 Dybde og åpenhet er noe som må lokkes fram
 ‘-nær livet opplevelser’

 Livsnære grupper er viktigere enn diskusjoner

 Samtalen er ofte viktigere enn talen
 Undervisning kan stimulere til bevissthet og bearbeiding
 -hvis det legges til rette for spørsmål, stillhet og samtale

Påstand + samtale
 «Hvis vi aldri skal skuffe noen, er det de umodne som rår»
 Vi kan ikke vente med en forandring til vi har med alle

 …
 Samtal om hvordan ditt fellesskap kan fremme åndelig og menneskelig
modenhet
 Vær konkret i forhold til samværsformer, forkynnelse, kurs og holdninger..

