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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

09.10: GUDS LEDELSE
ANBEFALT 
PRAKSIS

1: Guds ledelse i Bibelen 
Guds ledelse er et tema vi ser gjennom hele Bibelen. Abraham, Isak 
og Jakob) hørte fra Gud og hadde drømmer, syn, osv. (se f. eks. 1. 
Mos 12, 26 og 28 - Isak og Rebekka: 1. Mos. 24). Gud ledet Israel ut 
av Egypt og inn i løfteslandet: skystøtte om dagen og en ildstøtte om 
natten (2. Mos. 13:21-22). Rut følger sin svigermor Noomi og kommer 
til tro på Israels Gud (Rut 1) - Gud leder henne slik at hun blir kong 
Davids oldemor (Rut 4:18-22). Jesus blir drevet av Ånden ut i 
ødemarken for å fristes (Luk. 4:1-2) og vender tilbake i Åndens kraft 
(Luk. 4:14). Peter, Paulus og andre Jesus-troende opplevde Guds 
ledelse i utbredelsen av evangeliet (Apg.)
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hverandre når dere samles 2: Hva innebærer Guds ledelse egentlig? 
Guds ledelse handler ikke bare om ekstraordinære situasjoner og 
hendelser, men er en viktig del av livet vårt som troende. Noe av 
bakgrunnen for dette er at Gud har omsorg for oss (som sine barn) og 
omslutter oss (Sal. 139). Vi har fått del i Hans Ånd (Rom. 5:5) og 
loven er nå skrevet i våre hjerter (2. Kor. 3 og Rom. 8) og vi er kalt til 
etterfølgelse av Jesus (Matt. 28:18-20). Dessuten er fellesskapet med 
Ham selve kjernen i vårt liv som troende (1. Kor. 1:9 og Fil. 3:7-11). Vi 
er forvaltere (1. Mos. 1-2) og Guds (eller Åndens) ledelse er viktig når 
det gjelder å vokse i Kristus-likhet, se Gal. 5:16-26 om Åndens frukt 
(se også Rom. 8, spesielt v. 14). Samtidig er vi helt avhengige av 
Ham (Joh. 15:5). Vi er kalt til å gjøre Hans vilje og her vil Den Hellige 
Ånd veilede oss til hele sannheten (Joh. 16:13) og virke gjennom oss 
(Joh. 15:26-27). Gud ønsker å lede oss i vår hverdag og vi kan vokse 
også på dette området (Kol. 1:9-11 og Fil. 1:9-11). 

TIL SAMTALEN 

Spørsmål 1: 
Hvordan kan vi si at Guds ledelse er et 
viktig område i Bibelen? Hvilke andre 
eksempler kan brukes for å illustrere dette?

3: Hvordan kan vi erfare Guds ledelse? 
Guds perspektiv er annerledes (Jes. 55:8-11), men det er samtidig 
tilgjengelig for oss som Hans barn (Sal. 25:14). Vi er kalt til 
etterfølgelse og tjeneste, men alt springer ut fra vår relasjon med 
Ham. Det handler ikke primært å lære seg teknikker og metoder, selv 
om vi kan lære av andre erfaringer og opplevelser. Spørsmålet er hva 
jeg kan gjøre for å vokse på dette området. Noen forslag: 
1. Handle i tro selv om jeg ikke alltid vet sikkert om det er Guds som 
leder meg (Gud tåler dette).  
2. Se etter et mønster i hvordan Gud har ledet meg tidligere - er det 
noen fellestrekk? 
3. Handle i samsvar med Guds vilje i Bibelen - bidrar det jeg gjør til å 
styrke andres tro, uttrykker jeg omsorg, hjelper jeg andre, osv.?

Spørsmål 2: 
Hva sier Bibelen om Åndens ledelse i Gal. 5 
og Rom. 8? På hvilke andre områder 
trenger vi Hans ledelse?

Spørsmål 3: 
Hva hindrer oss i å erfare mer av Guds 
ledelse i våre liv? Og hva kan vi gjøre for å 
oppleve mer av dette?


