
 

 

Tilhørighet:  
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».  

 

Å følge Jesus handler blant annet om å gjøre som han både sa og selv levde etter. Han sa at hans 

venner/hans familie/hans disipler/hans menighet skulle elske hverandre:  

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske 
hverandre» (Joh. 13,36).    

 

Hva betyr det å elske hverandre? 
 

Forpliktelse   Tid – overgivelse    Kjærlighet = tid  

Formane   Utfordre til å lytte og lyde Guds ord Kol. 3,16 

Forvalte    Gi av tid, penger, nådegaver  1. Pet. 4,10 

Fortrolighet   Vise åpenhet og sårbarhet  Ef. 4,25 

Forståelse   Omsorg     Gal. 6,2 

Forlate   Tilgivelse, raushet    Ef. 4,32 

Fellesskap  Små- fellesskap.     Hebr. 10,24/Apg. 2,46 
 

Læringsmål:  

● Som et Guds barn tilhører jeg et «hverandre»  

● Jesu ord om å elske hverandre gjelder i dag og får konkrete utslag for mitt liv  

 

Bibelvers:  
● Se over  

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/denne talen? 

● Er det noe av denne utfordringen som er aktuelt for deg/dere som en gave til «hverandre»?  

1.  Født på ny? (Joh. 3)  
2. Leve i lyset? (1.Joh.1,7)  
3. Gi deg selv? («De ga seg selv, først til Herren og så til oss» (2.Kor 8,5)  
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