
HER  
FOR Å BLI  

Sentrumkirken Strømmen

Skoleåret 2022-2023

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

18.09: GUDS 
GJENOPPRETTELSESPLAN

ANBEFALT 
PRAKSIS

1: Den store fortellingen 
Mer enn 40% av Bibelen består av fortellinger. Vi kan også beskrive 
historien den forteller fra skapelse (1. Mos. 1-2) til den nye himmel og 
nye jord (Åp. 21-22) som «Den store fortellingen». Her leser vi om at 
Gud har en plan og at Han er aktivt tilstede i livene til de som lever 
sammen med Ham. Gjennom alt det Han gjør, bringer Han frelse, 
legedom og gjenopprettelse - sitt «shalom» (guddommelig velvære, 
harmoni og orden). Jesus åpnet veien til Gud gjennom sitt 
stedfortredende offer. Som troende er vi Guds barn og får leve i 
fellesskap med Ham - det er et enormt privilegium! 

• 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: Reddet for himmelen eller kalt til å 
utbre Guds rike? 
Noen ganger blir evangeliet forkynt med hovedvekt på at kan bli 
reddet for tid og evighet og komme til himmelen en dag. Vi vet at 
Guds rike var hovedtemaet i budskapet Jesus forkynte og Han lærte 
oss blant annet å be: «Komme ditt rike» (Matt. 6:10). Dette handler 
om at Guds rikes fremtidige komme. Men Jesus sa også at Guds rike 
var kommet nær, se for eksempel Luk. 10:9, hvor han sender ut 
disiplene og ber dem om å proklamere: «Guds rike har kommet nær 
til dere». Guds rike har altså både et «allerede»- og «ennå ikke»-
perspektiv. Guds rike er Guds aktive herredømme og der Han får 
regjere skjer det gode ting: mennesker får nytt liv, opplever legedom, 
utfrielse og forandring. Når vi overgir oss til Ham, kommer Guds rike 
(herredømme) i våre liv og vi blir mer lik Jesus (Rom. 8:29).  

TIL SAMTALEN 

Spørsmål 1: 
Hvordan vil du beskrive den store 
fortellingen i Bibelen? Hva er viktige 
elementer i denne historien?

3: Hvordan utbrer vi Guds rike? 
Vi er ikke kalt til å bygge Guds rike. Det er det Gud som gjør. Men vi 
er kalt til å utbre Hans rike. Det kan gjøres på forskjellige måter. Noen 
eksempler er nevnt under.  
- Være vitner i ord og gjerning - den misjonale menighet (Matt.   

28:18-20 og Apg. 1:8) 
- Vise Guds omsorg og godhet til andre - den diakonale menighet 

(Luk. 10:25-36 og Matt. 25:34-40) 
- Tilbe Gud og ære Ham med våre liv - den tilbedende menighet (Ef. 

1 og Luk. 24:52-53) 
- Bygge et tjenende fellesskap - den utrustende menighet (1. Pet. 

4:10 og 1. Kor. 12-14)

Spørsmål 2: 
Handler kristenlivet mest om at vi er reddet 
for himmelen og skal vente på dette? Eller 
er det noe mer? Hva ligger i så tilfelle i dette 
«mer»?

Spørsmål 3: 
Hvordan virker Gud i våre liv? Har du 
eksempler på ting Gud har gjort i ditt liv?


