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INNLEDNING OPPLEGG

I denne prekenserien ser vi på en viktig del av kirkens oppdrag: Å 
formidle evangeliet i ord og gjerning til verden rundt oss som en del 
av vår etterfølgelse av Jesus. Kirken er ikke ment å være innadvent 
og ekskluderende, men et levende, voksende og inkluderende 
fellesskap. Et fellesskap som formidler de gode nyhetene om Guds 
frelse på en måte som blir forstått av mennesker som ennå ikke tror. 
Et fellesskap som påvirker samfunnet positivt med sine liv, sine 
bønner og ved å uttrykke Guds kjærlighet og omsorg til andre. Misjon 
og det misjonale perspektivet er knyttet til oppfyllelsen av Guds 
frelsesplan og er en sentral del av kirkens DNA.  

Undervisningen søndag

Tema for smågruppene

Personlig bevisstgjøring

Muliggjøre SKs visjon

15.01: KIRKEN SOM ET 
ATTRAKTIVT FELLESSKAP

ANBEFALT 
PRAKSIS

1. Hvem er inkludert i fellesskapet? 
Den første kirke bestod av mange ulike personer med høyst ulik 
bakgrunn. Det de hadde felles var troen på Jesus og at de alle var 
tilgitt av Ham. Sånn sett var det plass til alle og de var alle invitert inn 
i fellesskapet (det er dette en kirke er - et fellesskap av troende). 
Spørsmålet var mer om de responderte på denne invitasjonen eller 
ikke. Kirken i dag er også ment å være et slikt fellesskap, hvor det er 
troen på Jesus som forener oss. Vi har en plass fordi vi er tilgitt og 
trenger en frelser. Denne erkjennelsen er viktig for å være et attraktivt 
fellesskap og evangeliet ikke skal miste sin kraft i våre liv.  

• Hør undervisningen fra forrige 

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

hverandre når dere samles 
2. Hvem inkluderer vi i fellesskapet? 
Siden vi er tilgitt, er vi også kalt til å tilgi vår neste og ikke dømme 
andre. Som vi så over, er vi alle inkludert på grunn av Guds nåde og 
vi har derfor ingen grunn til å heve oss over andre. Vi er alle 
underveis og har alle våre utfordringer. Jesus illustrerte dette poenget 
veldig godt i Matteus kapittel 7 når han sier: «Hvorfor ser du flisen i 
din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? 
Eller hvordan kan du si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når 
det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt 
eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror.» 
(Matt. 7:3-5). Det er vanskelig å bidra med noe som helst når vi har 
en stor bjelke i øyet! Ved å se all den nåden Jesus har gitt oss, kan vi 
både tilgi og vise omsorg for andre.  

TIL SAMTALE 

Spørsmål 1: 
Hva skal til for å bli en del av et 
nytestamentlig fellesskap av troende (altså 
en kirke)? Hvem er inkludert? 

3. En kirke som peker mot Jesus 
På mange måter kan vi si at vi som kirke er kalt til å peke mot Jesus, 
han som ikke dømmer, se Joh 3:17. Historien om kvinnen som ble 
grepet i ekteskapsbrudd i Johannes 8:1-11 er også viktig her. Når de 
skriftlærde og fariseerne kom til Jesus med denne kvinnen sa de at 
hun skulle steines etter Moseloven og lurte på Jesus mente om dette. 
Hans svar: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første 
steinen på henne» i vers 7 gjør at alle går bort, de eldste først. Jesus, 
som var uten synd, sier til henne: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå 
bort, og synd ikke mer fra nå av!». Jesus både tilgir og gir henne en 
ny start. Spørsmålet blir da hvordan vi kan formidle det samme i dag.   

Spørsmål 2: 
Hvordan kan vi være et fellesskap (som 
kirke, smågruppe, osv.) som inkluderer de 
som Gud inviterer? Hva bør vi evt. endre 
på?

Spørsmål 3: 
Hva er det viktigste vi kan gjøre for å være 
en kirke og et fellesskap som peker på 
Jesus? 


