Gruppeopplegg til søndag 18. April

Enkle måter å ødelegge livet på

Isbryter
Alle får hvert sitt A4-ark. Hver enkelt person har 2 minutter til å gjøre
arket lengst mulig på. Ingen andre hjelpemidler er lov enn hendene.
Du kan rive i arket, men om du river det i stykker har du tapt.
Personen som vinner får velge en matrett som skal lages til neste
cellegruppesamling.
Inn

DEL 1 – hvordan drive bort fra Gud…

1 – Å kutte tid med Gud (ikke lese bibelen, ikke be, ikke engasjere seg i
menigheten osv.).
2 – Å skylde på Gud om ting går galt (ikke tro at prøvelser bygger
karakter).
3 – Gi etter for fristelser (alle andre gjøre det, så hvorfor kan ikke jeg)
4 – Elsk det materielle mer enn Gud (ting er lykke, tiende er fælt).
5 – Lat som om du er kristen (lær deg språket og kulturen).

Les sammen teksten som står i Matt 13, 1-9 + 18-23.

I din hverdag; hvordan fjerner du deg lettest fra Gud ut fra denne
listen? Hva gjør at du fortsetter med det?

Jesus deler her sine tilhører inn i 4 kategorier:

Opp

DET STENGTE SINN – det som falt på veien. De som av ulike grunner
ikke ønsker at andre skal påvirke livet, enten det dreier seg om
stolthet, redsel eller umoralsk livsstil.

Gud har lovet oss i sitt ord at om vi søker ham, skal vi finne ham. Vi er
svært forskjellig sammensatt, og søker Gud på litt ulikt vis:
1 – Ved intellektet (taler, bøker, tanker).
2 – Ved meditasjon (retreat, stillhet).
3 – Ved tjeneste (å bety noe for andre).
4 – I naturen (gjennom skaperverket).
5 – Gjennom handling (den visjonære drivkraft).
6 – Gjennom tilbedelse (bønn, lovsang).
7 – Gjennom relasjoner (fellesskap med andre kristne).

DET OVERFLADISKE SINN – det som falt på steingrunn. De som av
ulike grunner helst vil livet skal leves på overflaten og synes alt som
stikker dypt blir for komplisert å forholde seg til.
DET POSTMODERNE SINN – det som falt blant tornebusker. De som
har så mye å gjøre, så mange interesser, at det som er det viktigste i
livet hele tiden presses ut.
DET ÅPNE SINN – den gode jord som bærer ufattelig med frukt. De
som er villige til å høre, til å lære og til å omsette nye tanker fra Gud i
handling.
Mange av oss har kjent på flere av disse måtene å ta imot Guds ord på.
Det kan være fasebestemt eller situasjonsbestemt. Hvilke av disse har
du vært innom? Hvor er du i dag?
I talen ble det på en ironisk måte beskrevet 5 ulike skritt for å fjerne
seg fra Gud.

Hvilke 2-3 veier kjenner du deg mest hjemme? Hvordan gjør du deg
bruk av disse hver uke? Har du prøvd ut noen av veiene du ikke føler
som naturlig? Hvordan var i så fall det?
Ut
Be en avslutningsbønn hvor alle tilstede medregnes, gjerne med navn.
Be om styrke til å ta det valget det er å være god jord. Be om styrke til
å gå et stykke vei i Jesu navn, hvor sinnet kan bli mer åpent for hva
Gud har å gi. Be om å få være som den gode jord som bærer frukt, slik
at det merkes av de menneskene som er rundt deg, også de som ikke
kjenner Gud slik du gjør.

