
 

 
Etterfølgelse - Elske Gud 
Temaet for høsten er ETTERFØLGELSE. Det første Jesus sa til disiplene sine var: Følg meg. Hånes 
Frikirkes visjon er vil være: «En generasjonsmenighet som hjelper mennesker til etterfølgelse av 
Jesus gjennom å elske Gud, elske hverandre og bevege verden».  ETTERFØLGELSE starter 
med å ta imot invitasjonen fra Jesus: Han sa til disiplene: «Følg meg». Spørsmål som kanskje 
dukker opp hos deg er? Hvorfor skal jeg det? Hva betyr det for meg? Hva fører det til? Etterfølgelse er 
en invitasjon og ikke ett krav. En invitasjon til å ledes av den gjeter som kjenner oss, elsker oss og 
gave sitt liv for oss. Det står om Jesus: «Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse 
med dem, for de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter». Matteus 9:36. Men grunnlaget 
for etterfølgelse ligger i en erkjennelse: Gud er Gud og han elsker meg betingelsesløst og jeg er 
mennesker og jeg trenger Guds tilgivelse. Etterfølgelse er hele tiden en invitasjon til både til å ta imot 
Guds Nåde og leve etter hans sannhet på alle områder i livet. Han er den gode gjeter.  
 
Læringsmål:  

● Jeg har forstått at kallet til etterfølgelse er en invitasjon ikke et krav. 
● Jeg har forstått at etterfølgelse innebærer en erkjennelse av Gud er god, og jeg trenger hans 

nåde og tilgivelse i mitt liv.  
 
Bibelvers:  
● Om den gode gjeter: Matteus 9:36; Johannes 10:11-16 
● Guds initiativ: 1 Johannes 4:9; Johannes 3:16 
● Om menneske: Romerbrevet 3:10-12 + 23, galaterbrevet 5:19-21 

 

Oppdage og dele: 
● Les tekstene der Jesus fremstilles som den gode gjeter.  

Hva sier tekstene om gjeteren? Hva sier det om sauene? (se etter verb og adjektiv).  
● Vi skriver at etterfølgelse er en invitasjon ikke et krav, men en invitasjon, grunnlaget for 

etterfølgelse ligger i en erkjennelse: Gud er Gud og han elsker meg betingelsesløst og jeg er 
mennesker og jeg trenger Guds tilgivelse. Er du enig i det som vi skriver her? Hvorfor, evt. 
hvorfor ikke? Reflekter over hva sirkelen prøver og formidle. 

 
Følge, leve, be:  
● Hva er det viktigste Gud taler til deg personlig i møte med disse ordene? 
● Hva betyr det for deg i ditt liv at du har en god Hyrde og følge?  
● Hvordan kan dere som gruppe hjelpe hverandre til å følge etter Jesus i hverdagen?  

 
De neste søndagene:  
Etterfølgelse handler om å elske Gud. De neste tre temaene er:  

● Grunnlaget for etterfølgelse: Guds invitasjon og akseptere vår nye identitet 
● Livet i etterfølgelse: Guds invitasjon til å leve i relasjon, i nærhet og intimitet.  
● Målet med etterfølgelse: Guds invitasjon til formasjon så vi lever ett liv med integritet. 
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elske Gud tilbake 


