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INN – mot hverandre
Opp gjennom tiden har det vært ulike faser med
evangeliseringskampanjer. Har du vært med på slike? Hva slags
forhold har du til ordet ”evangelisering”? Fortell litt om dette til
gruppen.

Har du noen gang hatt besøk av Jehovas vitner? Hvordan
opplevde du i så fall det?

Les Gal, 5, 25. I en engelsk oversettelse av same vers står det
”…since we live by the Spirit, let us keep in step with the
Spirit…” Hva må du forandre med ditt syn på hva evangelisering
er om det heller dreier seg om å ”leve ved Ånden” og ikke
nødvendigvis å memorere bibelsitat eller vinne sjeler som ulike
evangeliseringskampanjer har lært oss?

OPP – mot Gud

UT – mot andre

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

Se gjennom vedlegget – hver for dere eller sammen.

Isbryter

•

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.

Tenk på personen du har på lista, han eller hun som dere ber for i
gruppa. Greier du å finne ut hvor han eller hun er på Engels
skala?
Ta en runde i gruppa med hver deres person. Si litt om hva du ser
som er viktig for din rolle i forhold til denne personen. Hva ser du
evt. av nye ting som du ikke har oppdaget før?
Tror du Gud ønsker det skal være deg som bidrar til at personen
du ber for kommer nærmere pluss, eller tror du det er en annen
kristen?
(NB! Husk at dere som gruppe er bundet av taushetsplikt!).

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål
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- Kirkens / de kristnes rolle:
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§

Den Hellige Ånd er alene om å åpenbare
Gud, både før men også gjennom bibelen.

§

Den Hellige Ånd er alene om å gi
menneske tro og tillit på Jesus

§

Den Hellige Ånd er alene om fortsettelsen
av sin gjerning i oss i det vi kaller
helliggjørelsen

Den Hellige Ånd er sammen med oss
når vi er med ikke kristne venner.

§

Den Hellige Ånd er sammen med oss
når vi snakker med ikke kristne venner
om vår tro.

§

Den Hellige Ånd er sammen med oss
når evangeliet forkynnes for ikke
kristne.

2 - Mottaker av kommunikasjon

- Menneskets respons:
-10

Oppmerksom på det overnaturlige
Man aner det finnes mer mellom himmel og jord enn det
man ser.

-9

Ingen virkningsfull kunnskap om kristendommen
Man har kanskje hørt om Jesus, men vet ikke noe særlig
om ham.

-8

Begynnende oppmerksomhet om kristendommen
Man er oppmerksom på at det finnes en menighet, men
kun gjennom media.

-7

Interesse i kristendommen
Man kjenner kristne, aksepterer dem men ikke det de tror.

1 - To roller for kommunikasjon:

- Guds rolle

§
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-6

Oppmerksomhet om grunnleggende fakta i evangeliet
Man legger merke til at tro betyr noe for andre, og hører
hva Jesus har gjort.

+1

Vurdering av valget man har tatt
Man kommer inn i en periode med usikkerhet og
spørsmål.

-5

Forstår innholdet i evangeliet
Man kjenner innholdet i den kristne tro og forstår hva det
kristne livet er.

+2

Opptakelse i menigheten
Man blir medlem i en menighet.

+3
-4

Positiv holdning til evangeliet
Den kristne tro og det kristne livet begynner å fortone seg
attraktivt.

Blir en del av prosessen med å gjøre andre til disipler
Følgende skjer, men ikke i rekkefølge:
Bønn
Vokser i forståelse av sin tro
Vokser i sin kristne karakter
Oppdager og bruker nådegaver
Får en kristen livsstil
Bruker sine ressurser i menighetens tjeneste
Osv.

-3

Oppmerksomhet om personlige behov
Fordelene ved kristentroen blir sett på som relevante og
nødvendige.

-2

Utfordring og valg om å handle
Man ser sin synd og aksepterer Jesus som frelser og Herre.

-1

Omvendelse og tro
Responsen til Den Hellige Ånds kall leder til tro.

0

En disippels fødsel
Født på ny.
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