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En spændende måde
at tage del
”Da sagde han til sine disciple: ‘Høsten er stor, men arbejderne få.
Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst’“
(Matt 9,37-38).
Det siges, at ”mange gør stærk“, og på en måde er det sandt. Har
du lagt mærke til, at du er langt stærkere motiveret til at dyrke motion, hvis du gør det sammen med en gruppe i stedet for at gøre det
alene hver dag? Mange melder sig ind i fitness-grupper, fordi de tror,
at de vil blive i stand til at træne mere, og synes bedre om det, hvis
de gør det sammen med andre mennesker. Lidt på samme måde har
Gud skabt os til fællesskab. Vi er sociale skabninger, og det gælder
som med motion også på mange andre områder i vores liv. Vi gør
det bedre, hvis vi har et socialt støttenetværk. Det er især tilfældet,
når det gælder vores åndelige liv.
I Bibelen understreges det, at små grupper er en af Guds metoder
til at styrke vores tro, udvide vores kendskab til hans ord, gøre vores
bønneliv mere inderligt og udruste os til at vidne. Moses var leder
for en lille gruppe. Jesus oprettede sin lille discipelgruppe, og apostlen Paulus rejste omkring i Romerriget sammen med sin lille gruppe
medarbejdere i evangelisme.
I denne uges studium skal vi fokusere på det bibelske grundlag for
smågrupper. Du vil opdage en spændende måde, hvorpå du kan
tage del.

Ugens tekster

80

·
·
·
·
·
·

1 Mos 1,1-2.26
2 Mos 18,21-25
1 Kor 12,12-25
ApG 16,11-15.40
ApG 4,31
ApG 12,12

SØNDAG

30. AUGUST 2020

Smågrupper: Guds ide først
1 Mos 1,1-2.26
Hebr 1,1-2
Ef 3,8-9

Hvordan åbenbarer disse vers Guddommens enhed?

Faderen, Sønnen og Helligånden var sammen om skabelsen. De
havde hver især forskellige opgaver, men arbejdede sammen i en
udelelig forening. Faderen var den store designer og arkitekt. Han
udførte sine planer gennem Jesus, der aktivt iværksatte planerne
sammen med Helligånden. Skabelsen er en mægtig, overnaturlig
handling, der går langt ud over, hvad vi kan fatte. Men vi kan i det
mindste tydeligt forstå, at verden og universet er virkelig og skabt af
Gud (se Rom 1,18-20).
Smågrupper var Guds ide først. Vi må være varsomme, når vi bruger analogier i forbindelse med de mange gådefulde sider ved Guds
væsen. Men lad os bruge et billede forsigtigt og sige, at Faderen,
Sønnen og Helligånden udgjorde den første ”smågruppe“ i frelseshistorien. De deltog sammen i skabelsen af menneskeheden og efter
syndefaldet i dens frelse.
Joh 10,17-18
Rom 8,11
1 Kor 15,15

Sammenlign de tre tekster. Hvordan viser Jesu opstandelse
enheden mellem Faderen, Sønnen og Helligånden i frelsesplanen?
Faderen, Sønnen og Helligånden er forenet i en ”smågruppe“, hvis
formål er at frelse menneskene. ”Frelsesplanen har i al evighed være
en del af Den Eviges rådslagninger“ (Ellen White, Fundamentals of
Christian Education, s. 186). Intet har større betydning for Gud end
at frelse så mange mennesker som muligt (1 Tim 2,4; 2 Pet 3,9). Vi
vil i denne uge se, at smågrupper kan have mange formål; men deres
overordnede mål er at fokusere på at vinde fortabte mennesker for
Jesus. Ved at arbejde i smågrupper kan vi hjælpe ikke alene os selv,
men også andre. De overordnede formål for vores smågrupper bør
være at vinde sjæle for Kristus.

Til eftertanke

Tænk over det mysterium, som Guds enhed er. Det er vanskeligt
at forstå. Men vi kan alligevel tro det, og have tillid til det, vi ikke
helt forstår. Det er et princip, som de kristne må følge, når det
gælder tro.
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MANDAG

31. AUGUST 2020

Smågrupper i Bibelen
Bibelen giver os mange eksempler på små grupper, der bad, havde
fællesskab, opmuntrede hinanden og arbejdede sammen for Kristus.
Disse grupper gav Guds folk mulighed for at dele ansvar og i større
grad anvende deres forskellige gaver. Smågrupper kan give Gud
større mulighed for at bruge hver enkelt af os.
2 Mos 18,21-25

Hvilket godt råd til Moses, fra hans svigerfar Jetro, fik stor betydning for Moses? Hvorfor var denne plan så vigtig?
Alle i Israels lejr blev delt op i grupper på ti, som blev ledet af en
gudfrygtig embedsmand. I disse smågrupper skulle man løse problemer, der opstod; men de havde også en langt større funktion. De
skabte fællesskaber, hvor problemer kunne afværges og det åndelige
liv blive styrket. Der kunne Guds planer for Israel deles. I sådanne
grupper kunne folk danne et nært og omsorgsfuldt forhold til hinanden, som kunne hjælpe dem til at bearbejde ethvert problem, der
opstod. Dengang som nu kæmpede mennesker med problemer, som
andre kunne hjælpe dem med. Smågrupper giver mulighed for et
varmt og omsorgsfuldt fællesskab, åndelig vækst og problemløsning.
Det er ret fascinerende, at eksperter i smågrupper fortæller os, at
den ideelle størrelse på en smågruppe er mellem seks og tolv personer. Det er nøjagtig den størrelse, både Moses og Jesus anvendte i
deres grupper.

Luk 6,12-13
Matt 10,1
Mark 3,13-15

Hvilke to formål havde Jesus med at kalde disciplene og udvælge
dem til at deltage i det arbejde, hans ”smågruppe“ skulle udføre?
Jesu hensigt med at kalde disciplene var at forberede dem både åndeligt og praktisk på deres missionsopgave i verden. I deres samvær
med ham ville de vokse i nåde. I deres smågruppemøder ville de
lære, hvordan de skulle arbejde mere effektivt. Når de dag efter dag
betragtede, hvordan Jesus mødte menneskers behov, ville de lære
ved iagttagelse, hvordan de skulle bruge deres gaver. Formålet med
Jesu smågrupper var både åndelig vækst og udadvendt mission.

Til eftertanke
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Har du været med i en eller anden form for smågruppe, hvor alle
brød sig om hinanden, og arbejdede frem imod et fælles mål? Hvad
har du evt. lært af det, som kan hjælpe dig til at forstå værdien af
smågrupper i kristen sammenhæng?

TIRSDAG

1. SEPTEMBER 2020

Organiseret til tjeneste
1 Kor 12,12-25

Hvordan kan menneskekroppen fungere som en passende
illustration på harmonisk samarbejde i smågrupper?
Paulus viser os ikke alene vigtigheden af åndelige gaver i menighedens liv, han giver os også en model for, hvordan de kan organiseres.
Han drøfter nådegaver i forbindelse med Kristi legeme, og hvordan
de kan fungere.
Et studium i anatomi og fysiologi viser, at kroppens organer er organiseret i forskellige systemer, der er nært forbundet med hinanden.
Vi har fx fordøjelsessystemet, hjerte-karsystemet, åndedrætssystemet og skelettet for at nævne nogle få. Åndelige gaver er ligesom
forskellige dele af legemet. De fungerer bedst, når de er organiseret i
systemer eller grupper. Faktisk er det sjældent, at de fungerer alene.
Vores legeme er ikke en klump forskellige organer, som arbejder
uafhængigt af hinanden. Hver kropsfunktion er organiseret i et nøje
sammensat system, der arbejder sammen frem mod et fælles mål.
Dette fortæller os noget om de optimale omgivelser for vores åndelige gaver. Det er let at blive modløs, når man arbejder alene. Men
når man er del af en gruppe med tilsvarende interesser og mål, bliver
indsatsen langt mere fokuseret og effektiv. Smågrupper giver os de
bedste omgivelser til at bruge vores åndelige gaver, og kan blive kernen i en lokal menigheds udadrettede arbejde.
Ellen White understreger også dette princip: ”Oprettelsen af små
grupper, som grundlag for kristen indsats, er blevet vist mig af En,
som ikke begår fejl. Hvis der er mange medlemmer i en menighed,
bør man inddele medlemmerne i små grupper, som kan arbejde ikke
alene for menighedens medlemmer, men også for ikke-troende. Hvis
der et sted kun er to eller tre, som kender sandheden, skal de slutte
sig sammen i en arbejdsgruppe. Lad dem holde deres fællesskabsbånd ubrudt og stå sammen i kærlighed og enhed og opmuntre
hinanden til at gå fremad. På den måde får de alle mod og styrke og
hjælp fra de andre“ (Testimonies for the Church, 7. bd, s. 21-22).

Til eftertanke

Reflekter over ovenstående citat fra Ellen White. Analyser det sætning for sætning. Hvordan kan dette guddommelige råd føres ud i
livet i din menighed?
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ONSDAG

2. SEPTEMBER 2020

Smågrupper i Det Nye Testamente
Den nytestamentlige kirke oplevede en eksplosiv vækst. I løbet af
nogle få år voksede den fra en lille gruppe til titusinder af troende.
Der var mange faktorer, der medvirkede til strømmen af nye medlemmer og den hurtige vækst. Jesu arbejde havde sået evangeliets
sæd og forberedt store skarer på at tage imod apostlenes forkyndelse. Efter Jesu himmelfart kom Helligånden på Pinsedagen med
stor kraft over de bedende disciple. En af årsagerne til den hurtige
vækst i den nytestamentlige kirke var deres organisation i små grupper. Smågrupper gjorde en forskel.
ApG 18,1-5
ApG 20,1-4

Hvorfor tror du, at Lukas nedskrev navnene på nogle af dem, som
Paulus havde et nært samarbejde med?
Det er fascinerende at lægge mærke til, at Lukas ved navn nævner
nogle af dem, som Paulus arbejdede sammen med. For ham var hver
eneste af dem betydningsfuld. Han kendte dem ved navn. De støttede gensidigt hinanden i deres udadvendte arbejde. Selv om kun
nævner et forholdsvis lille antal navne, er de med til at bevise pointen om betydningen af et tæt samarbejde, selv om man er få.
Hver af disse personer havde helt sikkert gaver, der var forskellige fra
de andres. De havde forskellig baggrund og kultur. Deres måde at se
tingene på var ikke altid den samme; men de havde alle sammen noget af værdi at tilføre Kristi sag. Deres forskellige gaver, baggrund og
erfaring havde indflydelse på menighedens vækst. De havde alle noget at tilføre Kristi mission ud fra rigdommen i deres egen baggrund
og personlige erfaring med Jesus.

ApG 16,11-15.40
ApG 12,11-12

Sammenlign teksterne. Hvilken invitation gav Lydia til Paulus
straks efter sin omvendelse? Hvor gik både Paulus og Peter hen
efter deres befrielse fra fængslet?
De troende i Det Nye Testamente mødtes ofte i hjemmene. Kristne
hjem blev indflydelsescentre og kernen i deres smågruppearbejde.

Til eftertanke
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Har du overvejet at starte en smågruppe i dit hjem eller slå dig
sammen med en ven og begynde en smågruppe der? Overvej, hvis
du allerede er med i en smågruppe, hvad du kan dele med din sabbatsskoleklasse om fordelene ved at være med i en sådan gruppe.

TORSDAG

3. SEPTEMBER 2020

Smågruppedynamik
Gud bruger smågrupper som et redskab til at give vækst til hans menighed. De er ”tilflugtssteder“ for mennesker, hvor de kan tale om
problemer og drøfte fælles bekymringer. De giver mulighed for åndelig vækst i et trygt og omsorgsfuldt fællesskab. Mange ikke-kristne
vil i begyndelsen føle sig mere komfortable ved at være med i en lille
gruppe i et privat hjem end til traditionel gudstjeneste i kirken.
ApG 4,31; 12,12;
20,17-19.27-32

Lav en liste over de forskellige elementer i disse nytestamentlige
grupper. Hvilke aktiviteter var disse grupper involveret i?
De første kristne mødtes for at gå i forbøn for hinanden, bede
sammen, dele et varmt fællesskab, studere Guds ord, udrustes til
tjeneste, beskytte hinanden mod falsk lære og være sammen om
udadvendte missionsaktiviteter. Når mennesker forener deres nådegaver i tjeneste og fokuserer på Helligåndens kraft i deres udadvendte arbejde, bliver de et mægtigt våben i Guds hænder.

Matt 9,37-38

Hvad siger Jesus om høsten, og hvad er hans løsning på problemet?
Disciplene så kun små muligheder for evangeliets udbredelse; men
Jesus så store muligheder. Han delte de gode nyheder med dem om,
at ”høsten er stor“. Men så pegede han på problemet: ”men arbejderne er få“ (Matt 9,37). Kristi løsning på problemet var at bede
”høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst“ (Matt 9,38).
Smågrupper er et svar på Kristi bøn, og vil eksplosionsagtigt øge antallet af arbejdere i Kristi høst.
Enhver effektiv smågruppe fokuserer på vidnesbyrd og tjeneste.
Smågrupper vi hurtigt dø, hvis deres fokus er indadvendt, ikke
udadrettet. Hvis en smågruppe bliver selvisk og ikke andet end en
diskussionsgruppe, vil den ikke opfylde sin hensigt, og den vil miste
den vigtigste begrundelse for sin eksistens. Smågrupper er til for at
lede mennesker til Jesus, styrke deres tro på Jesus og udruste dem til
at vidne for Jesus.

Til eftertanke

Kan det tænkes, at Gud kalder dig til at begynde en smågruppe i
dit hjem? Hvad med at begynde at bede om, hvad Gud måske forsøger at påvirke dig til at gøre? Du kan stå ved begyndelsen af den
mest åndeligt givende tid i dit liv.
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FREDAG

4. SEPTEMBER 2020

Til videre studium
En lille menighed uden for en storby i Europa var gået i stå. I mange
år var ingen blevet døbt. Hvis det fortsatte på den måde, ville menigheden ikke have nogen fremtid. Præsten og menighedsbestyrelsen bad inderligt, og overvejede nøje, hvad de kunne gøre. De studerede Det Nye Testamente og besluttede sig for at begynde med
smågrupper.
Ni lægfolk i menigheden blev grebet af idéen, og blev enige om
at bede og studere sammen, for at finde ud af, hvordan de skulle
gribe det an. Inden længe besluttede de at gøre hver deres hjem
til et evangelisk center. Grupperne lærte at udnytte deres gaver på
forskellige måder. Der var bede- og venskabsgrupper. Nogle gjorde
gode gerninger mod deres familie, venner og tidligere adventister.
Lederne af smågrupperne begyndte bibelstudier i ni forskellige
hjem, hvor fyrre gæster deltog. De var forbløffede over, hvad Helligånden udrettede. Med tiden blev sytten mennesker døbt. Den lille
stillestående menigheds vidnesbyrd er, at smågrupper kan gøre en
kæmpe forskel. De er en af Guds metoder til at få mange af menighedens medlemmer til at blive involveret i mission.
Spørgsmål
til drøftelse

1. Drøft i klassen de vigtigste elementer i hver af de smågrupper,
som er omtalt i torsdagsafsnittet. Hvilke aktiviteter kan en smågruppe blive involveret i? Hvordan kan en smågruppe hjælpe
mennesker med særlige gaver, så disse gaver kan bruges i langt
større grad end tidligere?
2. Hvorfor er det så vigtigt, at smågrupper har et udadrettet fokus?
Hvorfor er det også vigtigt for en smågruppe at være forbundet
med den lokale menighed?
3. Har du nogen sinde været med i eller hørt om en smågruppe,
som ikke rigtig fungerede og med tiden døde? Drøft, hvad
årsagerne kan have været til, at det gik sådan.
4. Tænk over fortællingen ovenfor. Hvorfor tror du, at det gik så
godt? Hvad gjorde de, som på mange måder var såre enkelt,
men alligevel ganske effektivt? Hvorfor kan det være mere effektivt at arbejde ud fra de ”tryggere“ omgivelser i et privathjem
frem for i en kirkebygning, når man skal starte et udadvendt arbejde i nabolaget eller lokalsamfundet?
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NOTER
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