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Gudstjenester, smågrupper 

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

23.10: GODE FORVALTERE
ANBEFALT 
PRAKSIS

1: Forvaltere av skaperverket 
Vi er skapt til å være forvaltere av skaperverket. Gud ga mennesker 
ansvaret for at vi skulle ta vare på jorden og stelle godt med den. I 
tanken om skaperverket ligger også arbeid fast som et 
grunnleggende prinsipp. Når vi arbeider, så gjenspeiler vi Guds 
skaperkraft og kreativitet, vi sprer hans kjærlighet og omsorg og vi tar 
ansvar for eget liv

• 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: Penger i Bibelen 
Bibelen snakker veldig mye om penger. Ting som prates om ofte, er 
viktig å legge merke til og jobbe med. Penger er grunnleggende en 
god ting, mens kjærligheten til penger er ikke det. Kjærligheten til 
penger kan dra mennesker bort fra Gud. Det er det Jesus snakker om 
når han sier at vi ikke kan tjene Gud og Mammon (penger/rikdom) 
samtidig. TIL SAMTALEN 

Spørsmål 1: 
Hvordan forholder vi oss til å eie, skape og 
gi videre? Gud er opptatt av alle tre delene. 
Er det noe som er krevende? Skam? 
Enkelt? Ignorerer vi det? Fork. 5:7-19

3: Skape, eie og gi videre 
I boka "Her for å bli", tar forfatteren for seg hvordan vi forvalter 
pengene våre i tre deler. Skape, eie og gi videre. Det er riktig å skape 
penger med våre gaver og talenter. Det er helt ok å eie penger og 
forvalte det vi har på en best mulig måte. Gud elsker en glad giver. Vi 
gir videre av det vi har i takknemlighet til Gud. 

Spørsmål 2: 
Hvorfor er Bibelen så opptatt av penger? 
Hva tenker du rundt Jesus sitt sitat om at vi 
kan ikke tjene både Gud og Mammon?

Spørsmål 3: 
Vi er satt til å være gode forvaltere av 
skaperverket. Hvordan ser det ut for deg, og 
hva kan vi gjøre i våre liv for å ta det på 
alvor?


