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”En stilla stund med Jesus” - och varandra
Den lilla gruppen/hemgruppen som plats för mötet med Jesus.
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Inledning

• ”En stilla stund med Jesus” - och varandra

• Den lilla gruppen/hemgruppen som plats för mötet med Jesus.

• Lite kort om vem jag är och mina referenser
• Bor i Vindeln, strax utanför Umeå

• Uppvuxen i Umeå. Bott i Stockholm många år, men har återvänt till Västerbotten. 

• Medlem i Centrumkyrkan i Vindeln

• Familjen består av tre vuxna barn. 

• Har ett stort hjärta för den lilla gruppen och har studerat och praktiserat området under lång tid. 

• Mina referansramar och personer som påverkat mycket är Bibeln, Stanley Sjöberg, Sven Reichmann, Magnus Malm. Ralph 
Neighbour,Joel Comiskey för att nämna några. Givetvis OAS-rörelsens inspiratörer. 

• Arbetar på IBM sedan mitten av 90-talet med outsourcing av IT-tjänster. Jag är en del av ett mindre globalt team där jag arbetar med 
Europa som arbetsfält och främst med banker och försäkringsbolag. 

• Den lilla gruppens gemenskap har betytt så mycket för mig, framför allt under tider av problem. Är inspirerad av det som händer inte
minst i Ukraina där kyrkan växer kraftigt och där hemgruppen har stor betydelse för lärjungaskap och Guds rikes utbredande



Avgränsningar

• Då området är omfattande så kommer seminariet att fokusera på 
kärnan i hemgruppens betydelse

• Det innebär att om råden som exempelvis
• Praktiska tips om hemgruppen inte behandlas

• Transformering från programbaserad församling till en relationsbaserad 
församling inte berörs



Det viktigaste först

• Gud är gemenskap

• Jesus är vårt föredöme

• Sök Guds rike först – omvändelse

• Tänk inte var du kan få, what’s in it for me utan ge det du har. 

• Prioritera gemenskapen med Gud, enskillt och I gemenskap med 
andra. 



Guds rike Del 1

• Matt 4:23
• Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade 

evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 
• Budskapet om  riket och vad det är för rike vi tillhör

• Ett annorlunda rike, där andra förhållanden råder än det som vi förknippar med en nation. 

• I gamla testamentet så symboliserar Israel rike. 2:a mos 19. ”Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara 
min dyrbara egendom”. En livsstil. Att lyssna in Guds tilltal. 

• Psaltaren 145 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)
• 8 [f]Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. 9 Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.

• Matteusevangeliet 10:5  Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)
• Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. 6 Gå i stället till 

de förlorade fåren av Israels hus. 7 Där ni går fram ska ni predika: Himmelriket är nära. 8 Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena 
och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. 9

• Lukasevangeliet 8:1 (SFB15)
• Därefter vandrade Jesus genom städer och byar och förkunnade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom.

• Apostlagärningarna 1:3
• Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde, när han under fyrtio dagar lät dem se honom och 

talade med dem om Guds rike.

• Lukas:17:20
• Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med 

ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er[e]."

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psaltaren+145&version=SFB15#fsv-SFB15-16397f
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lukasevangeliet+17&version=SFB15#fsv-SFB15-25733e


Guds rike Del 2

• Vad betyder då Guds rike för oss? Vad kännetecknar Guds rike?

• Vad tror ni att Lärjungarna sa när de predikade Guds rike?

• Jag tror att man kan ge några exempel på kännetecken
• Ingen korruption, Rättfärdighet, Ärlighet. Sanning, Trohet

• Nåd, Respekt, frihet, hälsa, Gemenskap, etc. Tänk på skapelsen innan syndafallet. 

• Varför är då budskapet om Guds rike så viktigt för vår tid också?
• 5:e mosebok 28. Om ”du” står egentligen för Guds folk. Vi är en del av en gemenskap, en del av Kristi kropp.

• En gemenskap där vi nu får smaka på Guds rike, även om vi lever i ett tillstånd av väntan på Jesu återkomst. 

• Vi lever i en värld som kännetecknas av individualism, och har emellanåt svårt att hitta balansen mellan 
kollektivet och individen. I Guds rike sätts Gemenskapen före individen utan att det kränker individen. Utan att 
individen förlorar sitt värde. 

• Guds rike är kännetecknas av en sann gemenskap

• Vi alla längtar efter det



Den lilla gruppen i Nya testamentet 10 Min

• Matt 18:20
• För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

• Evangelierna beskriver Jesus gärning där relationen är i fokus, medan Breven är 
mer fokuserad på teologin

• Jesus lär oss att vi behöver varandra och att lärjungaskap i funktion är baserad på 
gemenskap med Gud och med varandra. Att lära känna Gud

• Kol 3:15
• Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var 

tacksamma. 16 1 Kor 14:26, Ef 5:19f. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana 
varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.3:16 Annan 
översättning: "Låt Kristi ord rikligt bo i er. Undervisa och förmana varandra med all vishet, och sjung psalmer, 
hymner och andliga sånger i kraft av nåden till Gud i era hjärtan." Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i 
Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.

• 1 Kor 12:12
• Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också 

med Kristus. 13 Gal 3:27f, Ef 2:18. I en och samme Ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, vare 
sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samme Ande utgjuten över oss



Den lilla gruppen i Nya testamentet Del2

• Joh 14:12 och framåt
• 12 Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag 

går till Fadern. 13 Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. 14 Om ni ber om 
något i mitt namn, skall jag göra det.

• Jesus lovar sända Hjälparen

• 15 Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. 16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall 
vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner 
honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er

• En normal hemgrupp består liksom bra kost av olika beståndsdelar. Man kan göra det enkelt
med att gruppera inslagen I fyra olika delar:

• Fokus uppåt: Lära känna Gud genom bön och tillbedjan

• Fokus inåt: Ta hand om varandra

• Fokus utåt: Sprida evangeliet om Guds rike

• Fokus framåt: Coaching- fostra ledarskap

• Ta tempen!

• Berättelsen om Såningsmannen. Matt 13:22
• 22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och 

bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.

• Och sist :  Matt 6:33 ” Nej, sök Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få 
allt det andra också”. 



Vår tids utmaningar 5 Min

• Vi klara oss själva, vi behöver inte Gud

• Individualism, självupptagenhet

• Brustna relationer

• En skapelse som våndas och är i gungning

• Stress

• Självfördömelse

• Jag är vad jag gör, och eller den image jag skapar av mig själv. Jag AB. 

• Whats in it for me –attityd

• Den intolerant toleransen. Ingen nåd. En gång bortgjord, för alltid 
bortgjord. 

• Vi har outsourcat omsorgen om varandra och kanske också uppdraget som 
människofiskare. 



En still stund med Jesus och varandra

• Frågor:

• hur gestaltas Guds rike ibland oss?

• Hur skulle vi kunna rikta in oss i en livsstil som prioriterar att söka 
Guds rike?



Erfarenheter

• Man kan inte tvinga någon att vara med i en hemgrupp
• Vi kan uppmuntra och skapa förutsättningar

• Viktigt med en församlingsledning som visar vägen

• Inrätta coaching för hemgruppsledare – ingen ska behöva vara ensam

• Som ledare i en hemgrupp – gör dig umbärglig- Arbeta med 
ledarutveckling. 

• Tänk på de fyra kännetecknen för en hemgrupp. Vad kan utvecklas. 

• Be för hemgruppen 

• Låt den Helige Ande leda, Låt Jesus vara i centrum. Det är inte Din 
hemgrupp, det är vår hemgrupp där Jesus är närvarande. Vila i trygghet 
att Gud har kontrollen. 

• Utgå från att Ge,  inte att få. 

• Samlas regelbundet, helst varje vecka. 

• Låt hemgruppen omfatta, gemenskap, dela livet, bön, lovsång, bibelläsning 
och samtal. Var inte rädd för svåra frågor. Rikta blicken från dig själv. Uppåt 
och utåt. 



Frågor…..


