
 

- Gud vil vekst 
* Guds rike har en ekspandere natur  (Eks: Sennepsfrøet - surdeigen) 

- Vekst i Guds rike på to plan 
* Når mennesker blir frelst 
* Vekst i det personlige kristenliv 
  (troen, nåde og kjennskap, erfaring av nådegaver m.m.) 
  Kristuslivet i oss skal vokse.  Joh. 3;20 Han skal vokse, jeg skal avta 

- Livslover / Naturlover 
* Liv er skapt til vekst. Enten vokser planta, eller så dør den 
* Åndelig liv er også skapt til vekst, og har vekstkvalitetene i seg. 
* Åker = inntatt villmark 
   Åker / nytteplanter må stelles - ugras kommer av seg selv 
   Gudslivet må stelles, synden og frafallet kommer av seg selv.  
   Ta vare på Gudslivet ditt! 

- Noen må plante og vanne 
Gud kaller oss som menighet og enkeltpersoner til å arbeide i sitt rike. 
Mangfoldet av mennesker og nådegaver kan fungere sammen, for at 
Gud kan gi vekst. 

- Guds nærvær, Guds berøring 
Det er bare ved Guds nærvær og berøring at det blir liv og vekst. 
Aktiviteter uten Gudsnærvær blir tomhet. Forkynnelse uten Guds 
salvelse og nærvær, blir bare ord.
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1. kor. 3;5-9   
Men Gud gav vekst 

Matt. 13;31-32 
Sennepsfrøet 

Fil. 1;6 
Begynt - fullføre 

Kol 2;9-10 
Guddommens 

fylde 

1. Pet 1; 23 
Uforgjengelig sæd 

1. Pet. 4;10  
- mangfoldig nåde 

Salme 36;10 
Livets kilde 

Salme 127;1 

Hosea 10;12 
Tid for å søke Gud

HVA ER VÅRT ANSVAR 
FOR VEKST I GUDS RIKE, 

OG HVA ER GUDS 
ANSVAR?

1
HVA KAN VI LÆRE AV 

SYMBOLIKKEN OM AT VI 
ER GUDS ÅKER?

2
GUDS NÆRVÆR - 

HVORDAN OPPLEVER DU 
DET, OG HVA BETYR DET 

FOR DEG?
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