Husgrupper i menigheten –
samtaleopplegg
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 21. mai 2017
Resymé fra talen
• To måter å holde kveg/sauer samlet på: enten
gjerde dem inn, eller skape en oase der de
ønsker å holde seg. Smågrupper/husgrupper er godt egnet til å skape slike oaser. Mange
kirkefremmede vil syns det er lettere å komme til en husgruppesamling.
• Jesus sa i Matt 16,18 at Han vil bygge Sin menighet. En god start på pinsedag, da 3.000 ble
frelst. Eksplosiv vekst de første hundreårene. Men første kirkebygning ble reist først ca år
325 (!) Keiser Konstantin tok så makt over kirken, og brukte den også som et maktmiddel
overfor folket. Gudstjenestefeiringen endret seg gradvis, med prester, alter og katedraler.
Gjennom middelalderen forfalt kirken og ble en avglans av det den skulle vært. Fram mot år
1500 startet en teologisk reformasjon. Gjenoppdagelse av rettferdiggjørelse ved tro, dåp,
helliggjørelse, sosialt engasjement, åndsdåp, helbredelseskraft, Ordets betydning, osv. Men
strukturene forble uendret gjennom alt dette.
• De siste 3-4 tiårene har bildet endret seg. På verdensbasis har takten økt når det gjelder
antallet som blir frelst. Fra 1% økning kristne i perioden 1960-1985, til 7,5% økning fra 19901995. Vekstraten ser ut til å ha holdt seg siden dette. Noe av det viktigste som skjedde denne
perioden var en reformasjon av strukturene. Matt 9,17. På samme måte som reformasjonen
av teologien førte oss ”fram til urkristendommen”, så handler den strukturelle
reformasjonen om å finne tilbake til den mer opprinnelige formen for menighetsliv. Kjernen i
denne strukturelle reformasjonen er smågrupper i hjemmene, der kristenlivet leves i
hverdagen, sammen med en gruppe på opp til maks 10-15 andre kristne. Det store
Gudstjenestefellesskapet trengs også, men alene blir dette for stort og upersonlig, og med
begrensede muligheter til å utvikle og eksponere nådegaver. Slik kan vi også se de ulike
sidene av Gud gjenspeilet i ulike måter å komme sammen på. Det store, og det nære.
• I den nytestamentlige tidsalder er vi alle prester for Gud. I smågruppene kan dette komme i
funksjon: prestetjeneste for Gud i lovprisning og tilbedelse, prestetjeneste for kristne søsken
gjennom oppbyggelse og hjelp, og prestetjeneste overfor verden gjennom å formidle
forsoningen/budskapet om Jesus.
• I smågrupper blir det mulig med disippelgjøring person til person, modell og karakter. Bruke
Skriften i praksis, hjelpe hverandre personlig og nært, og at alle kan medvirke – til
oppbyggelse og i bønn. Gjennom arbeid med smågrupper blir det mulig å oppnå
multiplikasjonsvekst.
• 2.Mos 18,17-26. Smågruppene løser 3 problemer: Overbelastning av lederen, folk får flere
ledere å forholde seg til, og det skapes raskere og nærmere løsninger for folket. Vi ser at også
Jesus opprettet så grupper, og i den første kristne tid foregikk samlingene både i tempelet og
i hjemmene (bl.a Apg 2,46).
• Funksjonen til husgruppene skal være oppbyggelse og istandsettelse, å vinne nye mennesker
for Jesus, og å utvikle nye ledere.
• Arbeidet med husgrupper skal bygges opp rundt disse fem knaggene: Oppfølging/støtte av
lederne, et systematisk innhold, åpne grupper (for vekst), vekst framfor deling, og et fokus
utover.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
1. Oppleves menighetens store og små samlinger som oaser å komme til? Hvis ikke, hvorfor?
2. Hvis du er del av en husgruppe, hvordan kan denne utvikles til bedre å ivareta behovet for
livsnære fellesskap i menigheten.
3. Hvem kan du invitere med i husgruppe? Noen i menigheten? Noen nye?

