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Hovedtanke

 Introduktion

”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets bry-
delse og ved bønnerne” (ApG 2,42)

I en overskuelig gruppe, hvor enhver har sin plads og sin opgave i fæl-
lesskabet, er der grobund for levende tro.

En uvurderlig del af menighedslivet foregår i private hjem, hvor man 
samles i smågrupper af en overskuelig størrelse. Her kan man ikke 
gemme sig på bagerste bænk. Ingen bliver overset eller ignoreret. Her 
er der mulighed for at skabe en tryg atmosfære. Det er godt for fæl-
lesskabet. Deltagerne interesserer sig for hinanden og har mulighed 
for at yde hinanden sjælesorg. Det er et godt grundlag for åndelig 
vækst. Ved at udveksle synspunkter udfordres troen til at få en prak-
tisk relevans. På den måde kan der slås bro mellem teoretisk viden og 
hverdagslivet, mellem menighedslivet og dagliglivet. 

I disse smågrupper kan den enkelte prøve sig selv af ved at påtage sig 
forskellige opgaver. Gaver/evner til gavn for næsten opdages og bru-
ges. Parallelt med bibelstudiet vil der i den kommende uge blive præ-
senteret forskellige modeller for, hvordan der kan arbejdes i smågrup-
per. Listen er ikke udtømmende. Her nævnes blot nogle eksempler, der 
kan give et billede af de mangfoldige muligheder. 

”Einfach Leben teilen – in kleinen Gruppen“ 
Fordringsløst dele livet – i små grupper 
(Andreas Pfeifer)

https://gemeinde-bauen.adventist.eu/uploaded_assets/264580

Smågrupper – levende 
celler i menighedsarbejdet

1010 UGEN 30. AUGUST - 5. SEPTEMBER 2020
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1 Mos 1,1.2.26

Baggrund

Til fordybelse

 Til anvendelse
 

 Til eftertanke

SØNDAG 30. AUGUST 2020

Lagt an på fællesskab

Hvilken opgave udspringer af gudsbilled-ligheden?

Hvad kan smågrupper lære med udgangspunkt i Guds væsen? 

Gud har fællesskab per se, dvs. i sig selv. Det bliver på enestående vis 
synligt i både skabelsen og opstandelsen, hvordan Fader, Søn og Hel-
ligånd virker sammen (Joh 10,17-18; Rom 8,11). Gud skabte menne-
sket i sit billede som et væsen, der er i stand til at dyrke relationer. Han 
skabte dem som mand og kvinde. ”Selv om den (ægteskabelige) rela-
tion mellem mand og kvinde selvfølgelig er noget særligt, udtrykker 
denne form for kærlighed dog Guds plan for alle mellemmenneskelige 
relationer. Vi er skabt til at leve i et kærligt forhold til Gud og vores 
medmennesker.“ Mennesket er ikke skabt til at være alene, men til at 
indgå i sunde fællesskaber. Deraf følger en særlig opgave i forhold til 
naturen og medmennesket.

Ligesom Gud, der har fællesskab i sig selv, arbejder målrettet på at 
fuldende frelsesplanen, bliver der også i smågrupperne forenet nogle 
kræfter, der når mennesker med det frelsende budskab.

1. Smågruppe med fokus på bøn
Enhver bedegruppe er et pulserende hjerte i menigheden. Deltagerne 
bringer i fællesskab menighedens anliggender eller personlige bønner 
frem for Gud. En speciel måde at gøre det på er den såkaldte ”United 
Prayer“ (fællesskabsbøn). Den, der leder igennem bønnen, benytter 
sig af fire led: lovprisning, bekendelse, forbøn og tak. Alle kan bidrage 
med få ord en eller flere gange eller deltage i stille bøn til hvert af 
disse punkter.
 
”Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak“ (Kol 4,2).
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 2 Mos 18,21-26

Baggrund 

 Til anvendelse

 Til eftertanke

Afl astning ved hjælp af 
opgavefordeling
Hvordan aflaster Jetros forslag Moses?

Gudsfrygt, pålidelighed og ubestikkelighed – hvorfor er disse 
egenskaber så vigtige for at kunne tjene?

På visse fastsatte dage kommer folket til Moses med to hovedanlig-
gender: Han skal dømme i retsstridigheder og komme med gode råd 
til den personlige livsførelse. Det koster både tid og kræfter. Jetro ser, 
hvordan Moses slider for folket Israels skyld, og at det er ved at tære 
på hans ressourcer. Han giver sin svigersøn det råd, at han skal lave 
en opgavefordeling og foretage en målrettet uddelegering til folk, der 
kan påtage sig visse opgaver.

De, der får betroet opgaver, skal være gudfrygtige, pålidelige og ube-
stikkelige. Selve organisationsstrukturen – at den enkelte får ansvar for 
henholdsvis 1000, 100, 50 eller ti personer – øger sandsynligheden 
for, at alle bliver set og får de svar, som de har brug for i deres per-
sonlige liv. Dermed får Moses igen mere overskud til at kunne bringe 
folkets anliggender frem for Gud og viderebringe Guds budskaber til 
folket. 

2. Smågruppe med fokus på læsning af Bibelen
Efter velkomsten stilles der et spørgsmål som ”isbryder“. Derefter 
følger bibelstudium og bøn. Bibelstudiet kan foregå som gennemgang 
af enkelte kapitler i en af Bibelens bøger eller med udgangspunkt i et 
tema. Ledelsen eller ordstyrerskabet kan gå på omgang. For at aflaste 
den enkelte kan man skiftes til at lægge hus til. 

”Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde. Da får vi lyst og lykke 
til at gøre gavn, som Gud det vil, på allerbedste måde.“ 

Hvor kan jeg tage et (med)ansvar? Hvilke opgaver har jeg tiltro til, at 
jeg kan løse? Hvad har andre tillid til, at jeg kan? Hvor ønsker Gud, at 
jeg skal prøve noget nyt?

MANDAG 31. AUGUST 2020
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1 Kor 12,12-25

 Baggrund

Til fordybelse

 Til anvendelse

Fælles om at være noget for andre

Hvordan kan den enkeltes samarbejdsvilje bidrage til helheden og 
aflaste andre?

Ved at benytte det sigende billede med det menneskelige legeme viser 
Paulus, at menighedsarbejde – ligesom samliv i almindelighed – er af-
hængigt af, at man supplerer hinanden og tilsammen dækker forskel-
lige arbejdsopgaver. Ingen bør udelukke sig selv (v. 15-16), og ingen 
bør holdes udenfor. Misundelse, arrogance og overdreven selvtillid 
forhindrer et godt samarbejde. Enhver kan bidrage til helheden med 
de gaver, vedkommende har fået af Gud. 

”Personligt arbejde kan gøre mere godt end de mere omfattende 
mødeserier, hvis de mangler personlig indsats ... men hvis vi kun kan 
have en del gjort, så lad det være det individuelle arbejde med at 
åbne Skrifterne i hjemmene, komme med personlige appeller og tale 
fortroligt med medlemmer af familien, ikke om ting af mindre betyd-
ning, men om de store temaer om frelsen“ (Ellen White, Im Dienst für 
Christus, Lüneburg 2004, 153; Review and Herald, March 13, 1888, 
par. 9).

3. Smågruppe med fokus på discipelskab
Her er der tale om en afgrænset gruppe, der mødes i hjemmene. 
Formålet er at gøre deltagerne i stand til på længere sigt selv at kunne 
oprette smågrupper. Møderne er begrænset til at vare 90 minutter og 
indeholder fire fokuspunkter: fællesskab (20 minutter), bibelstudium 
(30 minutter), missionsimpuls (20 minutter) og fælles bøn (20 minut-
ter). Konceptet er lagt an på knopskydning. Ansvaret for gennemførel-
sen af de forskellige punkter skifter deltagerne imellem. Mødernes for-
mål er, at deltagerne vokser åndeligt. Sideløbende er det målet også 
at være noget for andre. (For mere information på engelsk om denne 
form for gruppe se: http://www.discipleshipcourse.org). 

TIRSDAG 1. SEPTEMBER 2020
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ApG 16,11-15.40

Baggrund 

Til fordybelse

 Til anvendelse

Husmenigheden i Filippi

Hvad gjorde Lydia modtagelig for evangeliet?

Hvordan kan hjem blive til åndelige centre?

Om sabbatten går Paulus og hans ledsagere til Gangites-floden, der 
befinder sig to kilometer fra byportene. De forventer at finde jøder i 
færd med at bede, da floden er velegnet til renselsesritualer. Der fore-
findes ikke nogen synagoge, ej heller en gudstjenesteforsamling, for 
det er et jødisk krav, for det ville efter jødisk forskrift kræve mindst ti 
mænds tilstedeværelse. Da apostlene bekender Kristus for de tilste-
deværende kvinder, lytter Lydia opmærksomt, og Gud åbner hendes 
hjerte. Hun lader sig døbe sammen med sin husstand.

Lydia lægger hus til den første (hus)menighed på europæisk jord. Efter 
sin dåb nøder hun Paulus og hans ledsagere til at blive og være hendes 
gæst. Paulus, der faktisk hellere vil sørge for sit eget underhold, går 
kun tøvende ind på det.

Filippi er, så vidt vi ved, den eneste menighed, der får lov til at give 
Paulus husly (ifølge WStB, NT, bind 3, 295).

”Hvor meget kan vi høre uden at ‘høre’, uden at ‘være opmærk-
somme’, uden at fatte, hvad der bliver sagt, og hvad det betyder for 
os. At kunne høre og forstå er virkelig en nådens gave“ (samme). Man 
kan tænke på en dør (sml. Åb 3,8-9; 2 Kor 2,12). Denne dør er det kun 
Gud, der kan åbne. Mennesket kan intet andet gøre end at bede om 
det.

Det er ikke smågruppernes koncept, der er hemmeligheden bag me-
nighedens vækst. Når vi beskæftiger os med Gud, studerer hans ord 
og beder sammen, beder vi om og forventer, at han virker i og gen-
nem os.

4. Smågruppe – en minigruppe med mulighed for knopskydning
En minigruppe består af to til fire personer. Kommer den op over fire 
personer, kan den deles. Man mødes regelmæssigt, enten personligt 
eller via digitale medier. Man spørger ind til hinandens velbefindende, 
taler lidt om et stykke fra Bibelen og beder sammen.

ONSDAG 2. SEPTEMBER 2020
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 ApG 18,1-8
 

 Baggrund

 Til fordybelse

 Til anvendelse

Husmenigheder i Korinth

Er skiftet fra det sakrale til det profane rum en gevinst eller et tab for 
den unge menighed?

Paulus får logi hos Aquila og Priscilla. Sammen med dem udøver han 
sit håndværk som teltmager. På den måde forsørger han sig selv og 
finder en base, der bliver udgangspunkt for mødet med andre.

”Basis for denne husmenigheds missionsarbejde var sammensmeltnin-
gen af familie, arbejde og menighed. Husmenigheden var en livsstil for 
dette ægtepar. Uanset hvor de flyttede hen, dannede de en husme-
nighed. Hvert medlem deltog med sine gaver/evner“ (Winfried und 
Renate Noack, Gemeinde mit Zukunft, Hamburg 1984, 128).

I første omgang prædikede Paulus evangeliet i synagogerne. Senere 
mødtes man i Titius Justus´ hus, der stødte op til synagogen. Også 
Krispus omvender sig sammen med hele sin husstand. Således etable-
redes hele to nye husmenigheder i Korinth.

”Inde i selve huset var der højst plads til 20 mennesker, i atriumgården 
kunne der måske være 40. Når menigheden voksede, var den nødt til 
at splitte sig op og danne nye grupper i andre hjem. Nogle af hemme-
lighederne bag tilvæksten i urmenigheden var altså fællesskabet og 
gruppernes begrænsede størrelse“ (samme).

5. Smågruppe med fokus på sjælesorg – CARE 
C-A-R-E står for Christ’s Attitude Reflected in Everyone (Kristi indstil-
ling genspejlet i alle)

En CARE-gruppe er en åben husgruppe med 8-12 deltagere. Efter 
at man har spist sammen og talt om hverdagsemner, er der lovsang, 
bibelstudium og bøn, hvorefter der tages et gruppebillede og tales 
om lidt af hvert. Gruppen ledes af mindst to personer, der påtager sig 
ledelses- og sjælesorgsfunktioner og målrettet inviterer gæster. Disse 
grupper har adgang til uddannelse og vejledning. (For yderligere inspi-
ration og information på engelsk se: https://mycaregroup.com/en)

TORSDAG 3. SEPTEMBER 2020
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ApG 4,23-31

 Baggrund

 Til fordybelse

 Til anvendelse

Resumé

At møde anfægtelser med 
frimodighed
Hvilken effekt har bøn, som man er fælles om?

En mand bliver helbredt (ApG 3,6-8). Folket undrer sig. Peter og Jo-
hannes forklarer underet i en prædiken. De bliver stillet for Rådet og 
truet. Senere beder de sammen med deres trosfæller. De får svar fra 
Gud. Jordskælvet er et tydeligt tegn på hans kraft og nærvær. Den 
egentlige kraft viser sig dog i Helligåndens udgydelse. Alle tilstede-
værende bliver fyldt med den. Deres vidnesbyrd får vægt, og der sker 
flere undere.

”En sådan bøn bliver hørt! Al virkelig bøn bevæger Gud. Og hans 
hånd bevæger nu dette ‘sted, hvor de var forsamlet’ som tegn på 
bønhørelse. Heller ikke her er tegnet det vigtigste, men derimod dette: 
‘de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med fri-
modighed’. Helligånden er udgydt og bor nu i den troende menighed 
(1 Kor 3,16) … ‘alle’ forkyndte Guds ord. Ved hjælp af bønnen bliver 
taleforbuddet gennembruddet for en ny, bred strøm af forkyndelse“ 
(WStB, NT, Band 3, 103f).

Lad os bevidst forvente Guds nærvær og Helligåndens virke, når vi 
samles i menigheden eller i smågrupper.

Smågrupper: Den kraftesløse tanker op i gruppen. Deltagerne styrker 
hinanden, bærer hinandens byrder og deler hinandens glæder. Alle 
deltager aktivt for at nå det fælles mål: at vise andre vejen til Gud og 
følges med dem.

FREDAG 4. SEPTEMBER 2020
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 Indledende 
spørgsmål

Supplerende 
spørgsmål

 2 Mos 18,21-26

 

 
 

 ApG 16,11-15

 1 Kor 12,12-25

 Uddybende 
spørgsmål

Spørgsmål til drøftelse

1. Ser I et behov for at arbejde i husgrupper eller smågrupper i 
menigheden?

 Hvad sætter I pris på ved at arbejde på den måde?

2. Hvis opgave er det at etablere smågrupper og vejlede dem?

3. Hvordan vurderede Jetro situationen?

 Hvad kan vi lære af hans råd?

 I hvor høj grad gør vi brug af dette princip?

 Hvordan kan vi aflaste ”Tordenskjolds soldater“? 

4. Hvordan samarbejder Gud og mennesker om evangeliet?

5. Hvilke ressourcer frigøres, når legemet ikke længere blot er opta-
get af sig selv? 

 Hvilke gaver/evner ser I i menigheden, og hvordan kan de udnyt-
tes bedre?

6. Hvilken type smågruppe kan du bedst identificere dig med?

 Hvad skal der til, for at I ville oprette en husgruppe eller eventuelt 
være med i en?

DIALOG TIL SABBATTEN 5. SEPTEMBER 2020


