Følge Jesus i hverdagen, 2
når troen er en privatsak?
Samtaleopplegg sesongbaserte cellegrupper Karmøy Frikirke våren 2018

INNGANG:
HVA TAR DU MED INN? Hva vil du takke Gud for? Hva tar du med deg inn av utfordringer, som
du vil legge fra deg hos Gud?
BØNN: Før dere går videre: Be sammen! Takk Gud! Vær frimodige! Be for hverandre, særlig om
det som ble delt.
GJENTA FOR GRUPPA: Vær tydelig på hvilke ”kjøreregler” og forventninger du har for gruppa!

OPP:
FORRIGE GUDSTJENESTE: Hva sitter du igjen med? Hva vil du dele med de som ikke var der? Fikk du
en utfordring som du vil ta tak i? Del!
LES GUDS ORD: Be gruppa ha fokus når dere leser: Hva hører du? Notere spørsmål og tanker. Les én eller Hlere tekster.
A: Markus 4,1-20

B: 2.Mos 3,1-15

C: Joh.åpb 4,1-11

Gi kort respons på tekstene; hva hørte du? Ofte er det bra å bare lytte til hverandre – la det synke – og
ikke kommentere.

INN:
CG-leder: Led samtalen vha disse spørsmålene. Husk: Det viktigste er å få en åpen samtale om temaet!

• Ved den brennende busken, Jikk Moses beskjed fra ”Jeg er den jeg er” om at han skulle redde ut
israelsfolket fra Egypt. Hvorfor tror du det ga Moses frimodighet til å gå?
• Mange knytter forventninger til troen, som at Gud må vise seg gjennom under og tegn for at de skal
opprettholde troen. Hva skjer med troen når tragedien inntreffer, tenker du? Går det an å
fundamentere troen på en annen måte, som er uavhengig livets gang? (Jfr Jobs bok)
• Sekularisering betyr i praksis å sette skille mellom vårt åndelige liv og resten av livet. Da gjør vi
troen til noe privat. På hvilke av Jlg områder i ditt liv holder du Gud på avstand, tenker du:
à BØNN / BIBEL / TIDSBRUK / BARNEOPPDRAGELSE / ØKONOMI / SEKSUALITET?
• Hva kan være ditt første skritt for å inkludere troen også i dette?

UT:
BØNN: Del bønnesvar siden sist! (PS: Hvis du ikke husker hva dere ba om – lag ei bønnebok for gruppa!)
Be for bønnefokuset dere ble enige om første gang. Be om at mennesker som ikke følger Jesus i
hverdagen nå, skal få se Jesus og tro på Ham.

FOR GRUPPENE MED MER TID: (NB: Noen av disse spm kan være smart å ta tidligere på kvelden!)
• Jfr Mark 4: Finnes det ”tornebusker” finnes i ditt liv, som ”kveler” troen? Hva vil du gjøre for å oppnå bedre
”jordsmonn”?
PS: Har du
• Jfr 2.Mos 3: Hvordan kan tilbedelse av ”Jeg er den jeg er” foregå, tenker du?
husket å
PURE BIBLE: Bruk bibelstudiearket* til å arbeide med flg tekst: Heb 10, 19-22
laste ned
Flere tekster om temaet: Heb 10,19-31
”BibleInOneYear”*Last ned fra websiden. Instruksjonsark for leder + tomme ark for gruppa.
appen??? Gjør det!!

