
TEMA 1:  

2014 – CELLEGRUPPENE 

KARMØY FRIKIRKE   Jan – mars 2013 

Hva var det aller siste du sa før du kjørte/gikk/syklet til 
cellegruppa i dag? Vær ærlig nå! 

OPP:  
Les salme 95. Be en enkel bønn for kvelden.  
Lovsyng Gud sammen.  Forslag: «Shepherd of my soul» – evt 
syng sangen via Youtube her:           . 
 
INN: 
Les Salme 143,10 og Ef 2,4-10.  
Tror du Gud har ledet deg i ditt liv? Hvordan? 
Hvordan er ditt behov mht Bibelen; kjenner du den for lite, 
eller har du bare for dårlige vaner? Hva kan du gjøre med 
dette? (Hvis du er fornøyd med egen bibelkjenneskap / pleie; stor velsignelse 

til deg!! ) 

Hvordan kan vi øve på å lytte til Guds stemme? 
 
UT: 
Be i gruppa for naboene deres. Hvilken av disse minner Gud 
deg først på? Hvordan kan du velsigne denne naboen før 
neste gang? 

Temaet i Karmøy Frikirke nå er: «Å sette retning». Vi ønsker temaet skal prege oss på alle plan 
gjennom alle slags samlinger vi har – også i hjemmene!  
 

Å la Gud sette retning på livet vårt, betyr å la Han lede oss. Han leder oss mest 
med sitt Ord (Bibelen) og ved å tale gjennom sin Ånd til mennesker. I dette ligger 
det to «ferdigheter» som er en del av et disippelliv; 
1. Bli kjent med Guds Ord. Det blir vi gjennom å lese alene og samtale om ordet 
med andre. Er dette den mest konkrete og sikre prioriteringen i et disippeliv? 
2. Lære oss å lytte til Guds stemme. Dette er mindre konkret, men like viktig – og 
ikke minst spennende! Gjennom bønn og tillit til Gud kan vi øve oss i å gjenkjenne 
Guds stemme som noe som kan gi oss (eller andre) oppmuntring, mot, 
bekreftelser – og RETNING Guds ledelse og profetier skal alltid «prøves på Guds 
Ord» = sjekke om vi kan gjenkjenne Guds vilje slik vi kjenner den fra Bibelen. 

Filipperne 5                                         
Salme 95 
Markus 3 

http://www.youtube.com/watch?v=dtqliuDZlKA

