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“Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til os. Gaven består i, at
Jesus Kristus påtog sig den straf, vi skulle have haft” ROM 3:24
CELLEGRUPPE MATERIALE

SKYWALK

RANDERS

INTRODUKTION TIL SERIEN

HVORDAN BRUGER MAN MATERIALET?

Session 1: Guds retfærdige dom og nåde i kristus

Forbered jer på forhånd.
Brug noget tid sammen som cellegruppeledere, og forbered sessionen til næste gang cellegruppen skal mødes.

Session 2: Fred med gud igennem tro
Session 3: Et liv i hellighed
Session 4: Guds skøre kærlighed
Session 5: Del de gode nyheder
Session 6: Et levende offer
Session 7: Elsk hinanden

R

omerbrevet er skrevet af apostlen Paulus, og brevet er en klar
gennemgang af den kristne tro. I de første 8 kapitler læser vi om
Guds dom og retfærdiggørelse, og i de sidste kapitler sætter Paulus
fokus på helliggørelsesdelen af vores kristenliv.
Der er så meget at lære i Romerbrevet, og man kunne reelt bruge
mange år på at gå igennem alle de sandheder og dybder, der ligger i
brevet. Der er ingen tvivl om, at dette brev vil være utroligt givende
og gavnligt for netop din cellegruppe. Vi har valgt 7 emner ud fra
Romerbrevet som er rigtig vigtige at sætte fokus på, og de er utrolig
vigtige for os som kristne at have styr på.

Vi håber at dette materiale kan være med til at være en stor velsignelse ind i netop din cellegruppes liv, og håber det må være med
til at udfordre nogen, og får hvert eneste medlem i din cellegruppe et
skridt tættere på Jesus og i deres vandring med ham.

Start ud med et oplæg.
Når I bruger dette materiale er det en rigtig god idé at starte med et
oplæg, som lægger op til det materiale i nu skal til at bruge. På den
måde kan i skabe retning. Oplægget skal dog ikke være så langt, og
oplægget skal tage udgangspunkt i hvad der står under”overblik”.
Vælg spørgsmålene.
Det er ikke sikkert at I når igennem alle spørgsmålene, så vælg
de spørgsmål I vil bruge på forhånd. Tilføj gerne nogle spørgsmål
som kunne hjælpe til snakken, og som kan styrke gruppen.
Gør materialet til dit eget.
Hver cellegruppe har deres eget DNA og er derfor forskellige. Sørg
for at bruge det på den rigtige måde til jeres cellegruppe. Brug
gerne personlige eksempler som kan bringe sjov og autencitet til
gruppen.
Se på tipsene i cellehåndbogen.
Hvis du har brug for nogle flere gode råd og tips til at bruge dette
materiale, så se tipsene i din cellehåndbog.

Intention

Overblik

Nøglevers

At gå i dybden med lov og evangeliet. At dem i cellegruppen må forstå evangeliet, og hvorfor det var nødvendigt at Jesus kom og 		
døde for menneskeheden.
Mange mennesker udenfor kirke har ofte en misforstået forudindtagelse af hvad kristendommen handler om. Mange af dem tror, 		
at det enten handler om at være gode mennesker, eller følge en masse regler, men det er ikke rigtigt. Kernen af kristendom		
men handler om evangeliet, og hvad Gud har gjort igennem hans søn Jesus på korset. Det er så vigtigt at vi har en forståelse for, 		
at vi som mennesker er syndere og har brudt Guds lov og derfor står skyldige ind foran Gud, men Jesus kom og tog den straf for 		
os på korset, og vi får tilgivelse og evigt liv igennem troen på Jesus.
”Vi har jo alle svigtet og lever ikke op til Guds høje standard. Men vi bliver erklæret skyldfri på grund af Guds nåde. Det er en gave til 		
os. Gaven består i, at Jesus Kristus påtog sig den straf vi skulle have haft.” Rom 3.23-24

		

- Loven leder os til Jesus. Loven viser vores fejl og mangler, og at vi har brug for en frelser.

Hovedproblemet – Loven!
”Vi har alle syndet og lever ikke 		
op til Guds herlighed”

Løsningen – Jesus!
Fortæl klart hvad evangeliet er, og 		
hvad Jesus gjorde på korset for os.

-Hvad tænker du om den sætning?

-Hvad er din respons til denne overvældende
kærlighed som Jesus har vist dig på korset?

-Hvad gør det ved dit hjerte, at vide at vi som
mennesker har syndet imod Gud og fortjener
straf?
-Hvordan forholder du dig til at Gud er en
retfærdig og hellig Gud?

om, at Jesus døde for os og at vi derfor er højt
elsket?
Applikation
Hvad tager du med hjem herfra 			
cellegruppen i aften? (Tag en runde)

-Hvorfor tager vi så ofte evangeliet for givet?
Altså - at vi bare tror, at mennesker kender det. Bøn
Afslut med bøn og bed for, at vi må få en end-Hvordan tror i det kan være, at så mange
nu større kærlighed til evangeliet.
mennesker har svært ved at acceptere evangeliet og forsøger at imponere Gud med en masse
religiøsitet?
-Hvordan sørger vi for dagligt at minde os selv

SESSION 1

GUDS RETFÆRDIGE DOM OG NÅDE I KRISTUS

SESSION 2

FRED MED GUD IGENNEM TRO
Intention

Overblik

Nøglevers:

At hver i cellen sidder tilbage med en bredere forståelse for noget af det vi modtager i troen på Jesus - samtidig med, at vi sætter fokus
på andre vigtige elementer i disse vers.
I den her session kigger vi på mange forskellige elementer i Romerbrevet kap. 5. Vi tager specielt udgangspunkt i alle de fordele og 		
gaver som vi modtager i troen på Jesus. Vi ser på hvordan vi nu er venner med Jesus, og hvad det betyder. Der er så meget guld i disse
vers, og man kunne grave i det længe, og Gud ønsker af hele sit hjerte at vi må opleve alt, hvad hans frelse til fulde indebærer.
Vi blev altså accepteret af Gud, da vi kom til tro på Jesus Kristus, vores herre. Derfor er vi nu forsonet med Gud og har fået fred i hjer
tet. Det er også Jesus, der gennem vores tro har ført os ind i den nåde, vi nu lever i, og vi ser med glæde frem til, at vi engang skal få
del i al Guds herlighed. Men ikke bare det. Vi glæder os endda over at blive forfulgt, for vi ved, at forfølgelserne styrker vores udhold
enhed. Udholdenheden giver os karakterstyrke, og karakterstyrken giver os en stærk forventning om at få del i Guds herlighed engang.
Og vi bliver ikke skuffet i vores forventning, for Gud har givet os helligånden og fyldt vores hjerter med sin kærlighed.
Mens vi endnu var magtesløse og ugudelige, kom Kristus i rette tid og ofrede sit liv for at redde os. Der er ikke mange mennesker, 		
der vil ofre livet for at redde et medmenneske! Jo, måske hvis det var et usædvanligt godt menneske. Men Gud viser sin kærlighed 		
mod os, ved at Kristus ofrede sit liv for os, mens vi stadig var syndere, og han har nu accepteret os på grund af Kristi stedfortrædende
død. Derfor kan vi trygt regne med, at når Kristus ved sin død forsonede os med Gud, vil han også redde os på dommens dag. Selvom
vi var fjender af Gud, blev vi alligevel forsonet med ham, fordi hans Søn døde for os. Nu da vi er blevet Guds venner, 			
kan vi være forvissede om, at vi vil få det evige liv, fordi Jesus lever. Altså er det en utrolig glæde for os, at vi er blevet forsonet med 		
Gud gennem Jesus Kristus, vores Herre. Rom 5.1-11

Start
Tag nogle minutter hvor du bruger lidt tid på
at skrive det ned, som kommer op i dine tanker
når du hører disse vers.

Del i Guds herlighed.
- Vi skal engang have del i al Guds herlighed.
Hvordan tror du det bliver, og er det noget du
glæder dig meget til?

- Hvad i teksten rører dig mest og hvorfor?

- Hvad tænker du, når Jesus siger: ”...Lad os samle skatte i himlen...” (Matt 6.19-21), og hvordan
tænker du man gør det?

- Har du oplevet Helligånden fylde dit hjerte
med Guds kærlighed? Hvis ja, fortæl om dine
oplevelser.
- Hvordan håndterer du generelt lidelser, og
hvordan hjælper de dig til at være mere fokuseret
på den kommende herlighed?

-Hvordan er det at tænke på, at du og Gud er venner?
-Hvad er en god ven? Er du en god ven overfor Gud?
Bruger du tid på ham hver dag, og er han det vigtigste i dit liv?
-Hvordan udvikler vi en stærkere relation med Jesus?
Applikation
Her skal der ses på to udgangspunkter: andagt og evighedsperspektivet.
-Hvordan går din personlige andagt?
Hvordan hjælpes du bedst til at få styrket din tid i bøn, bibellæsning etc.?
-Hvordan bliver vi mere evighedsfokuseret?
Skriv tre ting ned på hvordan du kan blive mere fokuseret på evigheden,
og fortæl det til resten af cellegruppen.
Bøn

Afslut med bøn og bed Jesus om at lære os den fred vi får i troen på ham.
Bed for de ting der er blevet snakket om, og det der er fokus på.

SESSION 2

Venner med Gud
Igennem troen på Jesus er vi blevet venner med Gud.

SESSION 3

Et liv i hellighed
Intention
Overblik

Nøglevers:

Intentionen med denne session er at se på at leve et liv i hellighed, og hvordan dette ser ud praktisk.
Et liv i hellighed er en respons på den nåde vi har modtaget i Jesus. Når vi kommer til tro, så vil frugten af det være et liv, som vil sige
nej til synd og være overgivet til Guds vilje. Hvis vi som kristne ikke bærer frugt, bør vi spørge os selv om Jesus virkelig er i vores liv.
Skal vi bare synde løs, fordi vi ikke lever under loven, men under Guds nåde? spørger nogen måske. På ingen måde! Ved I ikkeat 		
hvis man lader sig styre af noget, bliver man slave af det? Lader du synden styre dit liv fører det til død. Men lader du lydighed mod
Gud styre dit liv, fører det til guds accept og velbehag. I har været slaver af synden, men Gud ske tak, at I med liv og sjæl er blevet
lydige mod den undervisning, I har modtaget. I er løst fra syndens slaveri og er nu ivrige efter at gøre det, som er ret. Jeg bruger disse
menneskelige billeder om slaveri for at hjælpe jer, da i stadig er svage i troen. Før i tiden var I begæret af urene tanker og onde han
dlinger, som førte til udsvævende liv. Men nu skal jeres liv være kendetegnet af rene tanker og gode gerninger. Dengang I var slaver
af synden tænkte I ikke på, om det, I gjorde, var godt i Guds øjne. Hvad førte det jer ud i? Kun ting, som I nu skammer jer over. Sådan
et liv ender nemlig med død. Rom 6.15-21:

Starter
Tal omkring hellighed. Hvad betyder hellighed
for dig?
- Jesus er det ultimative eksempel på et liv i
hellighed. Hvilke eksempler kommer du i tanke
om fra hans liv hvor han praktiserede hellighed?

Ingen kompromis
-Hvordan ønsker Gud vi skal leve?
-Hvordan lever vi et liv i hellighed, og undgår at
gå på kompromis?
-Er der nogle ting i dit liv som du skal omvende
dig fra nu og her, for at få gjort op med nogle
ting? Hvis der er det, har du så lyst til at dele det
med gruppen?
-Hvad gør du når du er faldet i synd? Søger du
tilgivelse hos Jesus eller bliver du liggende?

Applikation – Del jer op
Del jer op i to grupper. Drenge i den ene
gruppe og pigerne i den anden gruppe. Nu skal
der være mulighed, for at kunne åbne op for
de personlige ting vi kæmper med og det som
sker i det skjulte.
Det er meget vigtigt, at du som leder går foran,
også fortæller om dine kampe. Skab en zone af
tryghed, og sørg for, at der ikke er noget som
deles grupperne imellem.
Bøn
Afslut med at opmuntre og bede for hinanden.
Bed over de ting som er blevet delt, og bed om
Guds hjælp i dette.

Intention

Overblik

At hver enkelt i cellegruppen får en forståelse af Guds vilde kærlighed for os, og at ligemeget hvad der går imod os eller hvad
der skulle ske med os, så kan det ikke skille os fra hans kærlighed til os.
Mange mennesker har ofte et misforstået forhold til Guds kærlighed, at Gud kun elsker dem der elsker ham, eller at Guds
kærlighed er betinget af, at vi gør godt, men dette er langt fra sandt. Bibelen lærer os, at Gud elskede os da vi stadig var fjender
af ham. Gud elsker ikke fordi han skal, han elsker fordi han er kærlighed. Han kan simpelthen ikke lade være med at elske.
Den kan ikke blive større og den kan ikke blive mindre. Vi må forstå, at vi er dybt elsket lige meget hvad vi føler, har gjort
eller kommer til at gøre!

Nøglevers:
Behøver jeg at sige mere? Når Gud er med os, hvem kan da besejre os? Gud ofrede sin egen søn for os!
Når han har givet os så stor en gave, mon han så ikke også vil give os, hvad vi ellers har brug for?
Når Gud har frikendt sine børn hvem har så ret til at anklage dem? Når Kristus er død for os, hvem vover så at fordømme os?
Ikke alene døde Kristus for os,men han blev oprejst fra de døde og sidder nu ved Guds højre hånd og beder inderligt for os.
Intet kan skille os fra Kristi kærlighed, det være sig lidelser, vanskeligheder eller forfølgelse, sult, fattigdom, fare eller død.
Selvom skriften lover os modgang når den siger: ”Vi er i livsfare hver eneste dag. Vi er som får, der er på vej til slagtning”,
så kommer vi igennem det hele sejrende, fordi Kristus i sin kærlighed giver os styrke.
Jeg er overbevist om, at intet i hele universet kan skille os fra Guds kærlighed – hverken engle eller eller åndsmagter, hverken
det, som eksisterer nu, eller det, som vil komme i fremtiden, hverken himmelrummets eller havdybets kræfter. Nej, intet i livet
– end ikke døden – kan rive os ud af den kærlighed, som Gud har vist os i gennem Jesus Kristus, vores herre! Rom 8.31-39

SESSION 4

Guds Skøre kærlighed

SESSION 4

Guds Skøre kærlighed
Hvad er vores perpektiv
-Hvad tænker du om disse vers?
-Er er det svært at acceptere og forstå Guds
kærlighed? Hvis ja, hvorfor?
-Er der noget i dit liv der holder dig tilbage fra
at tage fuldt imod Guds kærlighed?

Når modgangen rammer
-Hvad er den største trængsel eller smerte i dit
liv?
-Med den vished, at Gud elsker dig ubetinget
og intet kan skille dig fra hans kærlighed,
hvordan vil du så forholde dig til den trængsel/
smerte der er i dit liv?
-Hvordan lærer vi at hvile i Guds ubetingede
kærlighed, frem for menneskers betingede
kærlighed?

Applikation
Er der noget i den her snak der har fået dig
til at indse noget i dit liv? Er der noget du
fremover vil forholde dig anderledes til? Hvis
ja, hvordan vil du gøre det?
Bøn
Bed over de trængsler/smerter som folk
nævnte tidligere i snakken.
Brug også denne mulighed til at opmuntre
dem i cellegruppen, og fortæl dem en ekstra
gang hvor meget Gud elsker dem.

Intention

Overblik

At udfordre cellegruppen til at se dem selv som kaldet og udrustet til at dele de gode nyheder om evangeliet. At udfordre hver og
en i gruppen til at gøre det praktisk, og træde ud fra ens komfortzone.
I aften skal vi snakke om at dele evangeliet. Jesus har givet os en klar mission: ”At gøre alle mennesker til hans disciple.”
Vi er blevet kaldet til at være hans medarbejder på denne mission. Problemet er bare, at rigtig mange af os ikke gør det af di
verse årsager. Derfor vil vi i aften udfordre hinanden til at tage missionsbefalingen alvorligt, og begynde at træde ud i tro og
dele evangeliet med mennesker i vores klasse, på vores arbejdsplads og i vores familie.
Gud ønsker nemlig, at alle skal komme til tro på ham og have evigt liv.

Nøglevers:
Men hvordan kan nogen søge hjælp hos Jesus, hvis de ikke tror på ham? Og hvordan kan nogen komme til tro på ham,
hvis de ikke har hørt om ham? Og hvordan kan de høre om ham, hvis ingen fortæller dem om ham? Og hvordan kan nogen
fortælle om ham, hvis de ikke sendes ud med budskabet? Som skriften siger: ”Hvor er det dejligt, når nogen kommer med et
glædeligt budskab.” Men ikke alle ønskede at tage imod det glædelige budskab.
Det er, som Esajas sagde: ”Herre, hvem troede på budskabet? Troen udspringer af det som høres, og det, som høres udspringer
af budskabet om Kristus. Rom 10.14-17

SESSION 5

DEL DE gode nyheder

SESSION 5

DEL DE gode nyheder
Start
Del nogle af de positive og negative historier i har i forbindelse med at dele evangeliet
med en.
Hvordan deler vi
-Hvordan deler vi den gode nyhed om Jesus
på den bedste måde?
-Hvad er din største frygt ved at
dele
evangeliet med andre? Og hvordan
overkommer du den frygt?
-Hvem i dit liv har du mulighed for at danne
en relation med, og dermed fortælle dem om
evangeliet? Hvad holder dig tilbage fra at
gøre det?
-Hvorfor er dit personlige vidnesbyrd et af de
stærkeste værktøjer til at dele de gode nyheder
om Jesus?

Dele evangeliet og dig
At dele din tro er noget vi lærer ved at gøre
det. Vi får mere selvtillid i det, desto mere vi
snakker om vores tro med andre. På en skala
fra 1-10, hvordan har du det med at dele
evangeliet? Lad os være ærlige og dele hvor
vi står henne her.
-Hvordan er den bedste måde hvorpå du kan
få en mulighed for at dele evangeliet med en?
-Jesus fortæller os, at vi skal være lys og salt.
Hvordan er vi bedst lys og salt?

Applikation
Hvis dem i jeres cellegruppe ikke allerede
har lavet en 3x-liste, så bed dem om at lave
en 3x-liste. Derefter snak om hvordan det
går med at investere i disse personer. Spørg
ind til hvad næste skridt er.
Sæt mål sammen om hvordan i bliver bedre
til at få flere af jeres kirkefremmede venner
med til Skywalk.
Bøn
Bed for de personer som ikke kender Gud,
og er blevet lagt frem for resten af gruppen.
Bed for, at vi må blive bedre til at dele evangeliet og færdiggøre Guds mission.

Intention

Overblik

Nøglevers

At lære cellegruppen, at den måde vi tjener Gud på er ved at ofre vores liv til ham, og bruge det på at bygge hans rige, fordi det
glæder Gud. At vise cellegruppen, at kirke er Guds øjesten, og at vi alle sammen er en del af hans legeme.
Vi skal kigge på hvad det vil sige, når man giver sig selv som et levende offer til Gud. Vi er kaldet til at være et lem på legemet.
Det indebærer at vi hver især har fået nogle særlige gaver og nogle særlige talenter, som Gud ønsker vi skal bruge på at tjene ham,
og til at velsigne andre mennesker og bygge den lokale kirke op. Gud elsker sin kirke, og han har i sinde at bygge sit rige, og han
siger til alle dem der tilhører ham, at vi skal give os hen til ham som et levende offer.
Kære venner, I har oplevet Guds nåde, og derfor beder jeg jer indtrængende om at give jer selv til ham som en levende offergave.
Det glæder Gud, og det er den åndelige måde at tjene ham på. Jeres liv skal ikke styres af verdens tankegang. Lad i stedet Guds
Ånd forvandle jeres tanker og vaner, så I kan glæde ham ved at leve efter hans vilje som gode og modne kristne. Rom 12.1-2

Start
-Hvad vil det sige at give sig selv hen som et
levende offer til Gud?
-Hvad gør det i dig at tænke på, at når du
giver dig selv hen til Gud, at så glæder han
sig? Hvordan føles det at glæde Gud?
Brug dine talenter og nådegaver
Tag en runde hvor hver i cellen får en
mulighed for at dele hvilke talenter og nådegaver Gud har givet dem. Hvordan bruger
du disse gaver bedst for Gud?
-Hvis der ikke var nogen grænser på dine
drømme, hvordan vil du så helst tjene Gud?

-Hvordan bliver vi mere hengivede til at tjene
Gud fuldt ud?
Den lokale kirke
-Fra 1-10, hvor meget betyder den lokale kirke
for dig? Og hvorfor har du sat det nummer
på?
-Hvad tænker du om udtrykket: ”Den lokale
kirke er verdens håb”?
-Hvad gør det ved dig at tænke på, at Gud
ønsker at bruge dine gaver til at gøre en
forskel i hans rige og ind i andre menneskers
liv?

Applikation
-Hvilke ændringer i dit liv skal du foretage
dig for at blive en endnu stærkere offergave til
Gud? Del det med gruppen og skriv det ned, så
du sørger for, at det bliver praktisk.
Fortæl hvordan du med resten af dit liv
ønsker at tjene Gud og leve det kald han har
givet dig ud. Her er det vigtigt, at i som ledere
får udfordret dem til at tænke stort og til ikke
at sætte grænser for deres tanker.
Bøn
Opsummer snakken, og sæt i bønnen fokus
på de ting som er blevet delt. Bed for de
diverse drømme og tanker der er delt, og bed
for, at alle i gruppen må give sig selv hen
helt som en offergave til Gud.

SESSION 6

ET LEVENDE OFFER

SESSION 7

Elsk hinanden
Intention
Overblik

Nøglevers:

At gå i dybden med hvad det vil sige at elske sin næste, og lære at anvende det praktisk i vores eget liv.
Vi lever i en verden som er kold og egoistisk, hvor mennesker ikke har ret meget øje for deres medmennesker. Vi som Guds børn 		
er kaldet væk fra det, og kaldet til at elske hinanden og lægge vores liv ned for hinanden.
Dette indebærer, at vi gør alt med den nåde Gud har givet os til at sørge for, at andre mennesker har det godt, og at vi i alle 		
muligheder vi får er med til at gøre godt mod andre.
Undgå at leve i gæld, undtagen kærlighedsgælden over for din næste. Den, der lever i kærlighed til sine medmennesker har
opfyldt lovens hensigt. Loven har mange bud: Du må ikke bryde ægteskabet, Du må ikke begå drab, Du må ikke sjæle, Du må ikke 		
begære, hvad der tilhører andre og mange flere. Alle disse lovbud kan sammenfattes i et eneste bud, nemlig:
Elsk din næste som dig selv. Hvis du holder af dine medmennesker vil du ikke gøre dem noget ondt. Altså opfylder man loven, når 		
man viser kærlighed. Rom 13. 8-14

Start
Start med at dele nogle oplevelser, hvor du
virkelig har formået at elske din næste og
derefter del oplevelser hvor du fejlede i at
gøre det.
-Hvad tænker du når du hører ordet: ”Elske”?
Noget af en udfordring
-Hvordan bliver du bedre til at elske din
næste?
-Hjælper det at elske din næste når du tænker
på hvad Jesus har gjort for dig? Hvad hjælper?
-Hvorfor skal vi elske vores næste?
-Hvor langt er du villig til at gå for dem der
elsker dig? Og hvor langt er du villig til at gå
for selv dem der hader dig? Gud befaler dig til

at elske dem der hader dig, ligeså meget som
dem der elsker dig. Hvordan forholder du dig
til det?
Ubeskrivelig kærlighed
I Johannes brev læser vi: ”Vi har lært hvad
kærlighed virkelig er, ved at se Jesus ofre sit
liv for os. Derfor bør vi også være parate til
at ofre livet for vores medkristne.” (1. Joh
3.16). Hvad tænker du om disse vers? Er du
klar til at ofre dit liv for dem i din cellegruppe? Hvorfor? Hvorfor ikke?
-Hvorfor tænker du, at mennesker ofte er så
dårlige til at vise næstekærlighed?
-Hvordan skaber vi en kultur i Skywalk hvor
vi viser hinanden bibelsk næstekærlighed?

Applikation
Lav en aftale om, at I - inden I mødes næste
gang - har vist en ekstrem næstekærlighed
over for en anden person. Næste gang i
mødes, så følger i op og hver især fortæller
hvad de har gjort for en anden.
Bøn
Sæt fokus på, at vi skal blive bedre til at elske
hinanden lige præcis som Jesus elskede os,
og bed for, at der også må komme en endnu
stærkere kærlighed til hinanden i cellegruppen og i Skywalk.

NOTER

