
Vækst 
 

Vækst er en afgørende del af alt liv. Hvis ikke børn vokser, er der noget galt. Hvis ikke planter vokser, er de syge. 
Hvis ikke troende vokser, kan det være udtryk for at den daglige relation med Gud ikke bliver holdt ved lige. Den 
troendes vækst er helt afhængig af at Gud giver væksten, og at vi ”holder os nær til ham”, ligesom grenen på 
træet. Se 1 Kor 3,6-7. 
 

Frugt er en følge af vækst, som kommer fra Gud. Og vores andel i det er, at vi bruger den nye vilje, Gud har lagt i 
vores hjerter. Den vilje, som ønsker at gøre Guds vilje. I 1 Pet 1,5-8 (læs!) skriver Peter om at sætte al vores iver 
(vilje) ind på nogle ting … fordi det giver vækst og frugt. Et eksempel på frugt er selvbeherskelse (fx mindre 
hidsighed, mindre sladder, mindre forbrug af ligegyldige ting). Når frugten er der, vil den vise sig som mere 
venlighed, gavmildhed og overbærenhed. Se også Gal 5,22. 
 

 

Spørgsmål/samtale/refleksion i MG 
 

Forslag til handlinger/aktiviteter personligt eller i MG 
 

1. Hvad er det, der vokser i de troende, der holder 
sig til Gud? Se Joh 3,30 og tal om, både hvad der 
bliver mindre, og hvad det konkret vil sige, at han 
bliver større. 

 

 

2. Prøv at huske tilbage i dit liv som troende: Hvornår 
havde du en oplevelse af at vokse som kristen? Del 
oplevelserne med hinanden og hjælp hinanden 
med at spørge ind, så I måske kan blive inspireret 
af hinandens oplevelser, fx: Hvad var det, der blev 
anderledes? Hvordan gik det til – hvilke ting gjorde 
du anderledes – hvem gjorde/sagde noget, som 
hjalp? Hvordan kan man bruge det i en anden 
situation? 

 

 Tag afsæt i de ting, der er nødvendige for planter, 
for at gro og sætte frugt. Omsæt det til nogle af de 
ting, Bibelen opmuntrer os til at gøre som troende 
for at vokse i tro. 
Eksempel: Lys er nødvendigt for vækst. Giv 
hinanden til opgave, at være bevidste om at leve i 
lyset i tanke, ord og handlinger – og næste gang I 
mødes, så del med hinanden, hvordan det er gået, 
og hvordan det har påvirket jer ift. at vokse i tro. 
Hellere småt og godt end alt for vældigt! 

 

3. Tal med hinanden om hvad, der er jeres optimale 
vækstbetingelser som de mennesker, I er. 

 

 Lav en tegning – eller alternativt en tidslinje – som 
viser, hvordan du er vokset som troende i løbet af 
de sidste 2-5 år. Se fx Gal 5,22 for inspiration. Tal 
om udfordringer, håb, nederlag og sejre undervejs 
og støt hinanden i at gøre det gode, som behager 
Gud. 

 

4. Hvis I skulle hjælpe en ny(ere) troende til at vokse 
som kristen, hvad vil I så gøre i praksis? 

 

 

 

Forslag til samtale/handlinger/aktiviteter i børnefamilien:  
 Tal først i familien om, at os, der tror på Jesus, kan vokse – og at Bibelen fortæller, at vi gerne skal ligne 

Jesus mere og mere. Og at der er noget man kan gøre, for at vokse. (Understreg evt. at det ikke handler 
om at blive frelst, men at Gud elsker sine børn – også selv om vi ikke altid lykkes med at opføre os efter 
hans vilje. Og at det er vigtigt at få snakket ud med Gud – gerne dagligt.) 
 

 Så nogle frø eller køb en lille plante sammen med børnene.  
Tal med børnene om, hvad der nødvendigt for at planter gror og evt. sætter frugt. (sol, vand osv.) Få 
børnene til at sørge for planten og lav evt. forsøg med at have en eller flere af samme plante, som ikke får 
vand, eller står i mørke en uge, eller kommer i fryseren eller … Tal med børnene om konsekvensen, når 
planter ikke får det, de har brug for. 
 

Hvis børnene er store nok, kan få dem til at finde eksempler på, hvad der er nødvendigt for at vokse som 
kristen, og lave sammenligninger til planten. Ved at få vand, lys osv. kommer frugterne – fx i form at kunne 
sige undskyld og være villig til at hjælpe andre. Og samtidig kan man godt øve sig i at undskylde mm., bare 
man ikke tror, at det er det, man bliver frelst af – eller at man kan/skal fortjene noget hos Gud.  
 

Hvis børnene ikke er så store, kan I fortælle om at lys kan sammenlignes med at gå i Guds lys, og fortælle 
Gud om hele sit liv: Det, man er glad for, ked af – eller det, man har løjet om eller det man glæder sig til 
osv. 


