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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 fra livet - av
utfordringer eller smerte, 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.

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!
CG-leder: Hvis du ikke fikk med deg talen sist gudstjeneste, er du tjent med å lytte på den via nettsiden vår før cellegruppa!
LES GUDS ORD: Be gruppa ha fokus når dere leser: Hva hører du? Notere spørsmål og tanker. Les én eller flere tekster.

A: Job 1,1-5 og 13-22

B: Job 30,1-21

C: Gal 5,16-26

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!

• Tør du dele én av dine sterkeste smerteopplevelser? Fysisk eller psykisk!
• Hvor viktig er det for deg å plassere skyld når du opplever smerte og motgang?
• Jobs «venner» mener han må ha gjort noe galt for oppleve så mye smertelig. Jobs holdning til
smerten, er «Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn!» Hva tenker du om dette?
• Guds ord varsler oss om smerte og forfølgelse. Derfor bør vi ikke bli overrasket når smerten
kommer. Hvorfor tror du likevel kristne ofte føler seg «urettferdig behandlet» når de lider?
• Hvordan kan vi forsiktig lære barn om smerte – og hvordan vi møter den?
• Mange prøver å unnslippe smerte. Hvorfor er det uheldig å løpe fra smerte? Hvordan kan vi hjelpe
hverandre til å bli stående gjennom smerten?
• Vårt sekulariserte samfunn sier: «Alle har rett til å elske den de vil! Følg hjertet ditt!» Dette kan høres
rett ut, likevel blir mange såret av konsekvensene. Hvordan skjer det, tenker du?

UT:
BØNN: Del bønnesvar siden sist! (PS: Hvis du ikke husker hva dere ba om – lag ei bønnebok for gruppa!)
Be for konfirmantene gruppa har fått ansvar for!
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:
Bruk bibelstudiearket* til å arbeide med flg tekst: Gal 5,16-26
*Last ned fra websiden. Instruksjonsark for leder + tomme ark for gruppa.

PS: Har du
husket å
laste ned
”BibleInOneYear”- appen???
Gjør det!! Bruk den hver dag!

