Mikrocelle-modellen – Det at have en mikrocelle-makker1
Konceptet: To (eller tre!) personer mødes en gang om ugen eller hver anden uge for at læse i bibelen, bede og
tale sammen om deres liv med Gud i op til et par timer.
Tre blokke i samtalen:

1) Læs et bibelafsnit sammen – og tal om, hvad I blev mindet om og fik ud af det.
2) Samtale om livet ’siden sidst’ og om ’status – her og nu’:
Mikrocelle-spørgsmålene nedenfor er ment som en hjælp til at vokse i ansvarlighed og til at omsætte
den kristne tro i hverdagen. Spørgsmålene er kun til hjælp i den udstrækning, samtaleparterne er åbne
og ærlige over for hinanden. Brug de spørgsmål, som er givende for jer at dykke ned i; find gerne selv
flere spørgsmål, som er vigtige for jer at komme omkring, når I mødes.
• Mikrocelle-spørgsmål – forslag:
1)

Hvad har Gud specielt mindet dig om og talt til dig om siden sidst?

2)

Hvad har du fået ud af de kapitler fra bibelen, som vi aftalte at læse til i dag?

3)

Hvad har du investeret i dit åndelige liv siden sidst?

4)

Hvordan står det til med dine ikke-kristne relationer? (F.eks. naboer, kollegaer,
naturligt netværk osv.) I hvor høj grad har du været et vidne i ord eller gerning over
for dem? Sæt navn på én ikke-kristen relation, som du i tiden, som kommer, vil bede
særligt for og evt. satse på at gøre noget konkret for/sammen med.

5)

Har du været ærlig i pengesager? Har du praktiseret gavmildhed?

6)

Har du skadet en anden person ved bagtalelse eller dårlig behandling?

7)

Har du uafklarede forhold i dine relationer (familie, venner, menighed,
arbejde/studie)?

8)

Har du givet efter for konkrete fristelser (f.eks. i forhold til det seksuelle, løgn,
misundelse, beruselse, havesyge )?

9)

Har du administreret din tid rigtigt? (f.eks. i forhold til TV, PC osv)?

10) Har du foretaget gode valg, som du står helt ved?
11) Har du dyrket relationer i dit kristne fællesskab?
12) Hvordan har du det virkeligt – lige nu?

3) Bøn: Slut mødet af med at bede sammen for hinanden og de ting, I har talt om.
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