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INNLEDNING OPPLEGG

Her for å bli er tittelen på en bok av Stefan Gustavson som vil danne 
grunnlaget for temaene for gudstjenestene og smågruppesamlingene 
i Sentrumkirken høsten 2022. Et overordnet tema her vil være å se 
nærmere på hva det innebærer å følge Jesus og hva Bibelen sier om 
sann åndelighet. Vi håper dette vil bidra til å videreutvikle en bibelsk 
virkelighetsforståelse og et kristent verdensbilde innen viktige 
områder i livet og hva dette igjen innebærer i våre liv. På mange 
måter vil vi se nærmere på troens innhold og tilhørende praksiser, på 
en måte som forhåpentligvis hjelper oss å reflektere mer over viktige 
bibelske prinsipper og ikke bare «pugge de rette svarene».

Undervisningen søndag

Tema for smågruppene

Personlig bevisstgjøring

Muliggjøre SKs visjon

13.11: FELLESSKAP - SAMMEN 
OM OPPDRAGET

ANBEFALT 
PRAKSIS

1. Kjærlighetens fire dimensjoner. 
I 1. Johannes 4.7-11 kan vi lese om kjærlighetens fire dimensjoner: 
Kjærligheten er av evighet. Kjærligheten er blitt åpenbart i 
menneskenes historie. Kjærlighetens vesen er selvoppofrende. 
Kjærligheten er forvandlende. Det viser til at Gud er kjærlighet, han er 
fellesskap. Sentralt er relasjon og kommunikasjon (1. Mos.1.27, 1. 
Mos 2.18, 1. Kor 13. 7-8a). Gud sender sin sønn, Jesus (Joh. 3.16, 
Joh. 1.14). Jesus ga sitt liv for oss. (1. Joh. 3.16). Kjærligheten 
forvandler oss, slik at vi kan elske andre (Matt 22.36-40).  

• Skaff deg boka ‘Her for å 

bli’ (finnes på SK) 
• Hør undervisningen fra forrige 

søndag (hjemmesiden) 
• Lese denne oppsummeringen 
• Se gjennom spørsmålene 
• Del erfaringer og be for 

hverandre når dere samles 
2. Følg meg: Invitasjon til en relasjon! 
Det kristne språket beskriver vårt forhold til Gud med begreper for 
nære relasjoner (Joh. 15.15-17, Matt, 6.9). Venner. Guds barn. Gud 
vår far. En slekt. Brødre og søstre. Kristi brud 

TIL SAMTALEN 

Spørsmål 1: 
Hvordan er ditt gudsbilde sett i lys av 1. 
Johannes 4.7-11? 

3. Følg meg: Invitasjon til felleskap! 
Ensomhet er ikke bare psykisk hardt for den enkelte, men det er også 
livsfarlig. Forskning viser at risikoen for tidlig død for personer som 
føler seg ensomme, er lik eller enda større enn ved velkjente 
risikofaktorer som røyking, alkohol, overvekt og fysisk inaktivitet. 
Menigheten er gitt til oss i dag. Vi – er yndlingsuttrykket til Paulus. 
Hverandre, brukt om de som følger Jesus, er brukt 56 ganger i NT.  
( -til for hverandre. - elske hverandre. -ha tålmodighet med hverandre. 
- tjene hverandre. -tilgi hverandre. - ikke baktale. - ikke misunne. - 
ikke lyve om hverandre.) 

Spørsmål 2: 
Bibelen bruker begreper om nære 
relasjoner for vår relasjon med han. Har du 
selv, eller hørt andre fortelle om, erfaringer 
som kan belyse det?

Spørsmål 3: 
Hvordan kan menigheten være svaret på 
vår tids problem: ensomhet. Hva kan du 
gjøre?


