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evangeliet. Disse 4 typene var smerte, skyld, suksess og storm. Bibelske
eksempler på dette er historien om den barmhjertige samaritan (smerte),
Sakkeus (skyld), disiplene som forlot ”fiskebedriften” for å følge Jesus
(suksess), og Pinsehendelsen i Apgj. 2 (storm).
Velg ut en av følgende tekster: Luk 10, 25-37; Luk 19, 1-10; Matt 4, 1822; Apgj 2, 1-41. Les gjennom teksten. Du er på forhånd klar over hva
slags type øyeblikk eller dør det her er snakk om. Har du erfart å gå
forbi et slikt øyeblikk / mulighet – eller har du erfart selv å bli gått
forbi?

Du har ett minutt på deg til å fortelle de andre i gruppen om din påske
2007… Hva trekker du frem? Hvordan ordlegger du deg for at de andre
skal forstå og bli nysgjerrige på å vite mer?

Ta en runde å del dette med gruppa. Din erfaring av slike øyeblikk er
viktig å være bevisst på, for de hjelper deg neste gang det åpner seg en
slik type dør…

Tenk etter den siste uken. Kommer du på et menneske du ikke hadde tid
til, eller ikke hørte helt etter på for du tenkte på noe annet? Det kan ha
vært en unge, en venn, en bekjent, en arbeidskollega, et familiemedlem
eller en vilt fremmed. Uansett tenkte du i etterkant på at du skulle
stanset opp, hatt bedre tid, fulgt bedre med…

På søndag gikk vi også gjennom 3 ting som kan være avgjørende for oss
for å gripe slike muligheter Den Hellige Ånd legger i vår vei. For det
første handler det om å akseptere det andre mennesket for det det er, og
kunne lytte. For det andre handler det om å kunne si ”jeg vet ikke” når
jeg ikke har svar på spørsmål.

Om du husker ETT slikt øyeblikk fra den siste uka, sett gjerne ord på
hendelsen overfor de andre i gruppa. Ta deretter litt tid i bønn. Dere kan
evt. be for den som sitter på høyre side. Be spesielt for det personen
nevnte og be Gud om å tilgi det som ble bekjent.

For det tredje handler det om å være bevisst på de 5 store spørsmålene
som går igjen i samtaler om den kristne tro. Disse er:

I preika den 15. april ble det snakket om spesielle øyeblikk Den Hellige
Ånd gir oss sammen med andre mennesker. Spesielle ”dører” som
åpnes for at de skal kunne bli kjent med Jesus. Paulus snakker i 1. Kor
16, 9 om at det i Efesus er ”åpne dører og rike muligheter…”, og at
akkurat det er en sjanse han vil benytte for å evangelisere.
I preika ble det også nevnt 4 typer slike øyeblikk vi bør stanse ved, 4
typer dører Den Hellige Ånd hvisker oss i øret at vi bør stoppe opp, for
akkurat denne muligheten kan indikere en spesiell åpenhet for

1.
2.
3.
4.
5.

Finnes det virkelig bare en vei til Gud?
Om Gud er god, hvorfor er det så mye lidelse i verden?
Er ikke det å tro på noe for dem som ikke orker tenke selv?
Hvordan kan jeg stole på bibelen?
Hvordan kan noe som er over 2000 år gammelt ha betydning
for meg i dag?

Plukk ut et spørsmål. Del gruppen i to. Den ene siden skal ”leke”
nysgjerrige på den kristne tro, og den andre skal være de kristne som
prøver å gi svar. Gjør dette i 5 minutter. Plukk ut et nytt spørsmål, og
bytt side. Vær nøye med tiden. Blir du opprørt av dette bør du virkelig
gå noen runder med disse spørsmålene på egen hånd…

Cellegruppeopplegget kan fritt benyttes til ikke kommersielle formål

