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Hemgrupper 
- En handledning om hemgrupper i församlingen 

 

 
Furuhöjdskyrkan vill: 

Komma närmare Jesus, varandra och andra 
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Inledning 

Furuhöjdskyrkan vill under hösten 2021 bygga nya hemgrupper.  

Hemgrupp är en benämning på den lilla gruppen som samlas för gemenskap, bön och för att dela 
ordet med varandra.  Vissa församlingar har valt att kalla dessa grupper cellgrupp, tillväxtgrupp, 
delalivet grupp eller livsnära smågrupp. Det finns många namn på den lilla gruppen som möts. Dessa 
grupper har tidigare samlats varannan tisdag men i framtiden vill vi vara lite mer flexibla. Vi håller 
tisdagen öppen för hemgruppen men man kan samlas vid andra tillfällen. Äldste tillsammans med 
varje persons enskilda önskemål avgör vilken grupp man hamnar i. Det finns inget krav på att 
medlemmar måste vara med i en hemgrupp utan detta är ett erbjudande. Men hemgrupperna är en 
viktig del i att kunna förverkliga församlingens målbild.  

Närmare är årets ledord 

I hemgruppen samlas människor som tror eller vill tro på Jesus Kristus. I den lilla gemenskapen kan vi 
komma närmare varandra och ge varandra hopp när vi går genom livets dalgångar eller när vi är på 
toppen av berget och ser allt klart. Det som håller oss tillsammans är att gemenskapen är byggd på 
Jesu kärlek. En kärlek som vi personligen fått uppleva i mötet med Jesus Kristus. Denna kärlek är ett 
kännetecken på en kristen gemenskap. ”Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag 
har älskat er ska ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina 
lärjungar”( Jesusord Joh 13: 34-35).  Dessa ord förverkligades i den tidiga kristna kyrkan.  Världens 
folk såg de kristna och sa ” Se hur de älskar varandra”. ( Tertullianus Kyrkofader 160 – 225 ekr. ) 

Biblisk grund till hemgrupper 

Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig de som han hade utvalt, och de kom till honom. Han 
utsåg tolv…( Mark 3:13) 

Jesus utväljer en liten grupp som han ofta tog avsides för att undervisa och stärka i tron på honom 
och Guds rike. I den lilla gruppen formar Jesus hängivna överlåtna lärjungar som senare skulle sändas 
ut till att nå människor med evangeliet.  Jesus levde nära dem och delade livet med dem. Han var 
deras mästare de var lärjungar.   

De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna… Varje dag 
var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i 
jublande innerlig glädje. ( apg 2:42,46) 

Skaran av de som samlades var ett hjärta och en själ. ( apg 4:32a) 

Urkyrkans lärjungar kännetecknades av sin trohet mot varandra, ”de höll troget fast”. De var trogna 
till läran (om Jesus som var död för våra synders skull men som är uppstånden) och gemenskapen. 
Detta gjorde att man ofta samlades antingen i templet, den större gemenskapen, eller i hemmen, 
den lilla gemenskapen. På dessa båda pelare byggdes församlingen. De samlades till bön, delade 
ordet, och delade måltiden och delade sina ägodelar så att ingen led någon nöd. Detta ledde till att 
de upplevde jublande innerlig glädje. Den Helige Anden förenade dem så att de upplevde att de var 
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ett hjärta och en själ. Människor utanför gemenskapen såg detta och gillade vad de såg. Därför ökade 
var dag Herren skaran med de som blev frälsta.  

Ty liksom kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, 
så är det också med Kristus. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. (1 kor 12:12,27) 

Paulus ger bilden av församlingen som en kropp där alla behövs och spelar roll. Varje person är en 
byggsten i kroppen. Varje hemgrupp är en byggsten och utgör Kristi kropp och tillsammans bildar vi 
en större gemenskap som utgör Kristi kropp, den lokala församlingen. Men även den lokala 
församlingen är en byggsten i den universella kyrkan.  Det är i den lilla gruppen som människor kan 
växa till som lärjungar. Paulus skriver att när ni ses så har var och en något at ge. Det kan vara en 
sång, ett ord från bibeln, ett uppmuntrande ord eller ett profetiskt ord och allt är till för varje persons 
uppbyggelse.  

Ledarskap 

Att vara ledare kan vara skrämmande för många i våra församlingar idag. Att säga att man är ledare 
innebär att man är beredd att ta ansvar. Vi kallar oss hellre sammankallande eller något mindre 
laddat ord. Men i en hemgrupp behövs en formell ledare. Någon som tar ansvar och ser till att 
gruppen fungerar. Timoteus skriver: Jag tackar honom som gett mig kraft, Kristus Jesus, för att han 
ansåg mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst. ( 1 tim 1:12)Det är ett stort förtroende man får av 
Gud och människor när man väljs till att vara en ledare. Men samtidigt inte så svårt att vi ska behöva 
skrämmas av det.  

I bibeln finns många olika ledarskapsstilar. Jesus samlade en grupp av 12 dessa lärjungar blev sedan 
ledare i den tidiga kyrkan. Men alla dessa lärjungar var mycket olika i sin personlighet och i sitt sätt 
att vara. Men de vandrade med Jesus och formades till goda ledare av honom. Paulus hade 
människor som följde honom och lärde av honom. I den tidiga kyrkan tillsattes ledare i olika 
sammanhang och avskildes genom handpåläggning och bön. De var utvalda av Gud och församlingen.  

Det finns ingen mall för hur personen ska vara men det finns några viktiga karaktärsdrag som man 
önskar se:  

• En ledare i hemgruppen bör leva ett överlåtet liv till Jesus och församlingen. 
• En ledare vill att människor ska växa i tro. 
• Är trofast i den tjänst ledaren utvalts till.  
• Ledaren har omsorg om gruppen och ser till att den samlas regelbundet 

Ledaren behöver inte: 

• Vara ett kristet proffs utan är en helt vanlig människa.  
• Vara den som kan allt i bibeln och ha alla svar. 
• Vara felfri, utan får tid och förtroende att växa in i sin roll.  

 

Med detta i bakgrunden så är det inte alltid lätt att utse ledare i hemgrupperna. Men den som ska 
vara ledare utses tidigt i formandet av en ny hemgrupp. Ledaren tar uppgiften inte för att få status 
utan för att man önskar vara i en tjänande funktion. En ledare tillför energi till gruppen och tar inte 
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all energi från de andra. Ledaren har ett stort ansvar när det gäller att göra gruppen trygg. Och ta itu 
med eventuella problem som kan uppstå. När problem som uppstår måste det snarast göras något åt 
Ledaren står ju så klart inte själv i detta utan kan söka hjälp från äldste eller pastor.  Föreståndaren 
kallar till ledarträffar regelbundet och de träffarna bör prioriteras av hemgruppsledarna.  

Hur en hemgruppssamling kan se ut 

Hemgruppen kan samlas under många olika former. Det viktiga är att den är en del av församlingen 
och att den vill att församlingens målbild ska genomsyra samlingarna. (Inte satellitgrupp, Inte 
mysgruppen,  Inte fikagruppen)Det betyder att Guds kärlek är grunden för gemenskapen. Att ordet, 
bönerna och lovsången får vara källor man hämtar hopp och tro ifrån.  

Gruppen får tillsammans utforma vad man vill göra under sina sammankomster. Här kommer några 
förslag: 

• Rundan 

Rundan är ett enkelt redskap för en grupp att komma närmare varandra. Man går helt enkelt 
runt hela gruppen och låter var och än dela en liten del av sitt liv. Rundan går ut på lyssna på 
varandra och bygga trygga relationer där man upplever kärlek och samhörighet till varandra. 
Man kan t.ex. första gången man träffas dela en kort livsberättelse var . Andra gången man ses gå 
vidare med att dela hur man upplever livet här och nu. Vad är kampen vad är glädjen just nu.  
Tredje gången kan man dela hur man ser på framtiden, förhoppningar, drömmar och 
möjligheter. Varje samling slutar med bön för varandra. 

• Utgå från predikan 

Gruppen väljer att utgå från den senaste söndagens predikan. Någon sammanfattar det som 
predikades.  Sedan förs ett öppet samtal om budskapet. Som avslutning försöker man se hur man 
kan leva i detta i vardagen. Inled eller avsluta med att be för varandra. Denna inriktning kan vara 
något som äldste och pastor önskar att gruppen arbetar med under vissa skeenden i 
församlingens liv.  

• Utgå från ett kapitel ur bibeln 

Bestäm ett kapitel ni vill läsa. Läs igenom det och samtala om de verser som sticker ut. Försök 
förstå vilket sammanhang texten skrevs i. Till vem eller vilka var den adresserad? Vad betyder 
den idag och hur kan vi leva ut detta budskap? 

• Utgå från litteratur 

Man väljer en bok med ett ämne som intresserar gruppen.  Var och en läser och förbereder sig. 
Sedan förs samtal om det som man läst. Efter samtal ber man för varandra.  

När du fått denna information antingen genom att läsa detta eller församlingskvällen som vi bjudit in 
till. Nu får du möjlighet att göra några val. Dagtid kväll, Geografiskt eller icke, Homogen grupp eller 
blandad. Övriga upplysningar om önskemål kan också ges.  

 


