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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  

28.08: GUDS 
OPPRINNELIGE PLAN 

  

ANBEFALT PRAKSIS 

1: Her for å bli på jorden 
Boken Her for å bli kommer med den dristige påstanden at 
vi ikke er «skapt for himmelen, men hører til på jorden» (s. 
39). Det begrunner den med hvordan Bibelen begynner 
(1.Mosebok kapittel 1 og 2) og hvordan den slutter 
(Åpenbaringen kapittel 21 og 22). Det betyr naturligvis ikke 
at himmelen benektes eller bortforklares, men at Guds 
plan for vår verden strekker seg helt fram til den nye 
himmel og den nye jord, og at Gud ga mennesket en 
oppgave knyttet til jorden som fallet ikke annullerte.  

  • 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: Her for å forbli menneskelige 
Vår menneskelighet er ikke vårt problem, men vår 
mulighet. Vi ble til ved at Gud formet oss av jordens støv 
og kysset oss til levende skapninger. Han har omfavnet 
oss og erklært av vi bærer hans bilde. Guds opprinnelige 
plan var at vi skulle få erfare et nært og intimt fellesskap 
med vår Skaper fra vår posisjon av å være fullt ut 
menneskelige. Som Guds avbildning og representanter, er 
vi gitt å være forvaltere og medskapere i hans skaperverk. 
‘Gjør som Gud, bli et menneske!’ 

 

  

 TIL SAMTALEN 
 
 

Spørsmål 1: 
Hva er din reaksjon på påstanden om at 
menneske ikke er skapt for himmelen, men 
hører til på jorden? 

3: Her for å omfavne og omforme 
Det meste av religioner vil dra mennesker bort fra det 
kroppslige og materielle, sansene og fornuften, og til en 
høyere dimensjon, den åndelige. Det er ikke en sann 
kristen virkelighetsoppfatning. Gud skapte mennesket til å 
omfavne Gud og skaperverket, i hele sitt mangfold og 
skjønnhet. Sann åndelighet er å leve sammen med Gud i 
denne verden, der alle de erfaringer og muligheter som 
Gud tenkte seg for menneskene i skapelsen, er viktige for 
livet i Gud. Når vi omfavner skapelsen sammen med 
Skaperen, blir både skapende og nyskapende 
(omformende) sammen med Gud. 

  

Spørsmål 2: 
Hvordan kan vi bli tryggere i det å være 
menneskelige og forvente Guds nærvær i 
livene våre?  

 

Spørsmål 3: 
Hva betyr det av vår bevegelse (sann 
åndelighet) skal være til jorden og ikke bort 
fra den?  
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