vår visjon: at nye mennesker skal komme til tro, bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet
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”Ett steg nærmere”

gulvet og hilste på han som var ny. Hvem kjenner du deg mest
igjen av disse tre typene mennesker? Den som kommer inn i et
rom av ukjente? Den som tar steget ut av klikken og hilser på?
Den som står igjen i klikken? Hvorfor?

Isbryter

Les Joh. 8, 1-11. Jesus reflekterer her Guds medfølelse, mildhet
og kjærlighet. Hvordan er ditt bilde av Gud? Likner det på slik
Jesus er i denne situasjonen, eller er det annerledes?

Har du noen gang kommet inn et sted hvor du ikke kjenner noen,
og du får en følelse av at alle andre kjenner hverandre? Fortell
gruppen hvordan du selv opplever en slik situasjon.

Jesus ønsker at vi skal leve som han gjorde, et liv i tro på at de
han får møte får et bedre liv. Hva må endres i ditt liv om du skal
oppfylle et slikt ønske?

OPP – mot Gud

UT – mot andre

Be sammen, enten i gruppen, menn og kvinner, eller to og to.

Svar på følgende påstander hver for dere, eller i fellesskap:

•

Takk Jesus for det han har gjort for deg i ditt liv, i din
historie sammen med han.

•

Be Jesus om hjelp til å forstå det oppdraget han har for
deg, og hvordan han har tenkt at du skal leve dette ut i ditt
liv.

•

I høst skrev samtlige i gruppen ned et navn på en person
man skulle be for som lederen har på en liste. Ta for dere
denne listen på ny, og be for hver enkelt person.

INN – mot hverandre
På søndag ble det i starten av preika beskrevet en situasjon hvor
en kom alene inn i et rom av ukjente, der de fleste kjente
hverandre og stod i klikker rundt forbi og snakket. En person
oppdaget den nyankomne, forlot klikken sin, gikk noen steg over

1 - Jeg tror at hver person jeg kjenner ville hatt et bedre liv om de
levde på den måten Gud har tenkt for dem…
SANT
USANT
2 – Jeg lever mitt liv på den måten at andre rundt meg opplever
jeg tror på dette…(pkt 1)
SANT
USANT
3 – Jeg ønsker å bli mer og mer lik personer som tørr å gå noen
steg over gulvet for å møte nye mennesker…
SANT
USANT
4 – Jeg er villig til å ofre andre interesser, slik at stadig nye
mennesker skal få møte Gud kan bli prioritert høyt i livet mitt…
SANT
USANT

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

