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”5 arenaer for åndelig vekst” Del 1 – Oppbyggelige Relasjoner
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Informasjon:
Husk 40 dager i bønn for barna
Gudstjeneste 1 februar med nytt misjonsprosjekt!
INN (20 min)
Om du er lik de fleste greier du ikke fortelle din historie uten å nevne mennesker
som har betydd noe for deg. Det samme gjelder historien sammen med Gud.
1 – Finnes det folk i din historie du føler Gud sendte i din vei for å utvikle troen
din?
2 – Om du ser tilbake, har det vært øyeblikk du føler Gud har sendt noen i din vei
som kunne betydd noe, men som du av en eller annen grunn kuttet ut å ha noe
forhold til?
3 – Tror du det finnes noen som kan si at DU har vært en Gud har sendt i deres vei
for å utvikle deres tillit til Gud?
OPP (25 min)
BØNN:
Bruk litt tid på å takke Gud for de personene som har betydd noe for troen deres,
og spesielt de som dere nettopp har nevnt for hverandre.
BIBEL:
Les sammen Ordspråkene 13, 20.
En ”dåre” er i bibelsk sammenheng en som kjenner forskjellen på rett og galt, men
som ikke bryr seg. En ”vis” person er en som kjenner forskjellen på rett og galt, og
søker å gjøre det rette.
”Dårer” mener livet er en serie usammenhengende hendelser, og lever livene sine
som om dagens valg ikke har noe å si for morgendagen. ”En vis person” forstår at
livets hendelser står i en sammenheng, og at dagens valg påvirker morgendagen.

-

Hva er løftet til de som omgås vismenn?
Hva er konsekvensene for en som er venn med dårer?

I 1.Kor 15, 33 kan vi lese om ”dårlig selskap ødelegger gode vaner”, og bibelen
gjør det klart noen relasjoner gjør oss godt, andre ikke. Men vi lever ikke i noe
vakuum, og er omgitt av både positivt og negativt hver dag.
-

Hvordan balanserer du relasjonene i ditt liv som påvirker troen din positivt,
og de relasjonene som ikke gjør det?

UT (45 min)
8. februar er en av 3 søndager dette semesteret cellegruppene arrangerer noe selv i
stedet for de vanlige gudstjenestene. Hva skal dere gjøre på en slik ”celledag”
(også kalt cellegruppe-gudstjeneste)? Om dere har planlagt noe eller ikke, kan det
være en ok ”øvelse” å gjøre følgende:
Del 1: Hver person i gruppa får 2 min hver til å beskrive en person de ønsker å
invitere til en ”tenkt” celledag.
Del 2: Brain-storm rundt følgende utfordring: Dere skal som gruppe arrangere en
celledag i morgen. Hva ville dere gjort nå som dere vet litt om hvem som er
invitert? NB! I en ”brain-storm” er alt lov, og ingen forslag er dårlige. Den som
sier at ”noe ikke går an”, eller at ”slikt ikke kommer til å fungere i virkeligheten”,
får 20 armhevinger i bot!
Alt som kommer frem, noteres. Neste gang dere skal arrangere celledag – se på
notatene; kan noe av det som kom frem i ”brain-stormen” brukes? Lykke til.

