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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

20.11: VOKSE I TROEN
ANBEFALT 
PRAKSIS

1: Vårt fundament: Tro 
Vi er frelst av nåde, ved tro (Ef. 2:8). Fundamentet er med andre ord 
ikke egne gjerninger og prestasjoner, men det Jesus har gjort for oss. 
Tro handler om tillit og er viktig for alle velfungerende relasjoner. Vi er 
kalt til fellesskap med Jesus (1. Kor. 1:9) og til å leve i/ved tro (Rom. 
1:17). Dette er ikke en statisk tro eller kun en beslutning vi en gang 
tok da vi bestemte oss for å følge Jesus. Troen kan vokse (2. Tess. 
1:3) og den blir foredlet, blant annet gjennom prøvelser (1. Pet. 
1:6-9).  

• 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: Vårt kall: Etterfølgelse av Jesus 
Jesus kalte disiplene til etterfølgelse, ikke kun ta et standpunkt om en 
slags abstrakt å tro på ham (se for eksempel Matt. 4:19 og 9:9). I 
praksis innebar dette både fellesskap med Jesus og det å 
tjenestegjøre på ulike måter (Mark. 3:13-19). Det oppdraget Han gav 
dem å videreføre var å «gjøre disipler», ikke kun å evangelisere, se  
Matt. 28:18-20 (selv om det også var inkludert). Etterfølgelsen er 
relasjonsbasert og vi er alle kalt til å være disipler av Jesus. En 
disippel søker å bli som sin mester. Som i Det gamle testamentet, er 
Guds folk er kalt til å vise hvem Han er, blant annet gjennom måten 
de lever sine liv (2. Mos. 19:5 og Ef. 5:1-7). Vi er kalt til å kjenne Gud, 
forstå Hans veier og vilje og gjøre som Ham (eng. «Be imitators of 
God»). Dette er en viktig del av vårt vitnesbyrd til verden: Hans 
karakter formes i oss, for eksempel Hans kjærlighet, omsorg og 
tålmodighet. 

TIL SAMTALEN 

Spørsmål 1: 
På hvilken måte kan vi si at kristenlivet er et 
liv i tro? Hvordan kan vi leve et liv i tro og 
hva innebærer det i hverdagen?

3: Vårt liv: Vekst og helliggjørelse  
Det er flere myter om vekst/helliggjørelse, blant annet at frelse 
handler (kun) om å få en billett til himmelen, at det kun er for 
«superkristne» (jeg er ikke åndelig nok) eller at jeg ikke er god nok - 
noe som holder igjen. Det viktig å understreke at veksten kommer fra 
Gud (1. Kor. 3:6 og Joh. 15:5), men at vi samtidig tar aktivt del i 
prosessen (se f. eks. Ef. 5:17-32 og Fil. 1:27-2:18). Det er mange 
henvisninger til vekst i kristenlivet i Det nye testamentet, se f. eks. Ef. 
2:21-22, 2. Pet. 3:18, Kol. 2:19b, Jak. 3:18, Ef. 4:13, Fil. 1:9-11 og 
Kol. 1:9-11. For å vokse i troen er vi avhengige av fellesskapet med 
Ham (1. Kor. 1:9 og 2. Kor. 3:17-18), veiledning fra Guds ord (2. Tim. 
3:16-17), samt å forstå og handle på Guds vilje (Kol. 1:9-11).  
  

Spørsmål 2: 
Hva vil det si å være en etterfølger av Jesus 
i 2022? Hva skal til for at vi oppfyller 
misjonsbefalingen (Matt. 28:18-20)?

Spørsmål 3: 
Nevn eksempler på områder hvor du har 
opplevd å vokse i troen. Hvordan kan vi 
erfare mer av dette?  


