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Smågruppsarbetet
Vi som församling träffas i närgrupper och hemgrupper
dem har fortsatt mycket viktig funktion för församlingens
liv. Det finns olika sorters mindre grupper och de utgör
församlingens smågruppsarbete.

Församlingens vision
Vår församlings grundläggande vision är att bygga Guds
församling. Tillsammans med övriga församlingar i
Södertälje vill vi vara med och berätta och visa vem
Jesus är. Vi tror att hemgruppsarbetet har en nyckelroll
för att församlingen ska kunna förverkliga just den
visionen.
Visionen är formulerad med följande ord:

Vi vill vara hela livets kyrka
-

Älska Gud

Älska människor
- Dela livet

Hemgruppen
Hemgruppen kan liknas vid en cell, som är det minsta
byggblocket i varje levande organism, innehåller trots sitt
anspråkslösa yttre både kraft och dynamik. Med detta i
tanken känns det naturligt att se de smågrupperna som
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ett av församlings viktigaste områden. Det här
dokumentet presenterar det vi kallar för Hemgrupper.
Hemgruppen är tänkt att vara en plats där man får
utrymme för gemenskap, möjlighet till personlig tillväxt
och dessutom välkomnar den som är ny i sin tro och i vår
gemenskap.
I hemgruppen delar man livet med varandra. Där har alla
en möjlighet att bli sedda och hörda. Den är en plats där
var och en får möjlighet att upptäcka de gåvor som Gud
har planterat i hans eller hennes liv, men hemgruppen är
mer än bara själva samlingen. När gruppen fungerar som
det är tänkt så bär man med sig de övriga medlemmarna
i sitt hjärta även mellan samlingarna.
Ett av de tydligaste kännetecknen på att en hemgrupp
fungerar är att den inte står still. Lewi Pethrus sa en gång
att ”allt som har liv växer och utvecklas”. Som varje
levande organism behöver även detta liv struktur och
ordning för att kunna växa och utvecklas på ett sunt sätt.
Därför finns yttre former och strukturer för
hemgruppsarbetet. Vi tror att det är viktigt att
hemgruppsarbetet har samma ”DNA”, samtidigt som
varje grupp utvecklas utifrån sin unika situation.
Gemensamt för hemgrupperna är att man träffas
regelbundet, i någons hem eller någon gång i
närliggande miljö. Gruppen träffas på en veckodag som
man själv kommer överens om och samlingen varar
vanligtvis 1,5 till 2 timmar. Vi försöker undvika tisdagar
eftersom då har vi många av våra sammanträden i
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kyrkan, vi försöker också undvika torsdagar eftersom vi
bl.a har vår församlingsbibelskola vissa torsdagar. En
hemgrupp bör inte bestå av fler än 10 - 12 personer,
eftersom den då riskerar att tappa sin dynamik.
Gruppen har en ledare eller ett ledarpar och så
småningom en hjälpledare eller ett hjälpledarpar som
delar på ledaransvaret. Eftersom en fungerande
hemgrupp är en öppen gemenskap som ständigt ska
välkomna nya medlemmar, så kommer varje grupp att
med en viss regelbundenhet börja bli för stor. Detta
hanteras antingen genom att gruppen delas eller genom
att en mindre del av hemgruppen knoppas av och bildar
en ny hemgrupp. De tidigare ledarna och hjälpledarna tar
då hand om var sin av de två nya grupperna.
Hemgruppen är mer än en grupp enbart inriktad på bön,
bibelstudier, gemenskap eller själavård, även om alla
dessa moment finns med som en naturlig del i
hemgruppssamlingen. Det som kännetecknar en
hemgrupp är att den skapar en miljö där människor
formas till lärjungar som följer i Jesu fotspår. På så vis
integreras och uppfylls församlingens vision i och genom
hemgrupperna.
Därför
utgör
hemgruppsträffen,
tillsammans
med
söndagförmiddagsgudstjänsten,
församlingens viktigaste sammankomster.

6

Hemgruppssamlingen
Varje hemgrupp formas på ett unikt sätt av medlemmarna
och deras personligheter. Det är därför svårt att tala om
exakt hur en hemgruppssamling bör utformas. För att
förverkliga målet med hemgruppsamlingen vill vi ändå,
utifrån vår erfarenhet, att följande delmoment ska finnas
med:
• Gemenskap: som ger alla en möjlighet att, under ett
enkelt fika, landa efter dagen och öppnar upp kvällen
med lite vardagliga samtal om vad som hänt under
veckan.
• Tillbedjan: genom bön och lovsång.
• Guds Ord: som gärna kan vara ett samtal om hur man
kan tillämpa söndagens predikan.
• Tjänst: där man betjänar varandra genom sina andliga
nådegåvor, i förbön och i vägledning efter vars och
ens behov.
Varje gång gruppen möts är ”rundan” viktig. Rundan
innebär att alla i gruppen erbjuds att kort, på några
minuter, berätta vad som har upptagit deras tid och
tankar den senaste tiden. Man kan dela böneämnen eller
berätta om nya möjligheter eller utmaningar i livet. Det är
viktigt att samtliga i gruppen känner sig fria att uttrycka
vad man verkligen känner, så att en äkta och djup
gemenskap kan växa fram. Rundan avslutas med tid för
bön och förbön.
För att detta ska fungerar är det viktigt att medlemmarna i
varje hemgrupp ger varandra ett sorts tystnadslöfte om
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att det som sägs i gruppen stannar i gruppen. Det här
sättet att umgås är grundpelaren för hemgruppen och
hela hemgruppsförsamlingen eftersom det skapar verkligt
goda förutsättningar för att leva efter bibelordets
uppmaning: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi
lag” (Gal 6:2).
Utöver dessa viktiga grundmoment har det visat sig att
det är bra att variera samlingarna då och då, t.ex. genom
att göra något annorlunda var fjärde eller sjätte vecka.
Exempel på detta kan vara aktiviteter som grillparty,
picknick, bowling, bönepromenader eller något annat
som passar er grupp.

Hemgruppsmedlemmen
För att hemgruppen ska kunna fungera som det är tänkt
så är det viktigt att varje medlem har rätt attityd och rätt
inställning till sin roll och sitt bidrag till gruppen.
Hemgruppen blir därför i någon mening inte mer än vad
dess medlemmar gör den till. Här följer fyra centrala
begrepp för varje hemgruppsmedlem.
Gemenskap: Gemenskap människor emellan, präglad
av gemenskap mellan människan och Gud, är det
fundament som hemgruppen vilar på och är det som den
kristna församlingen är tänkt att genomsyrats av. De
första kristna träffades regelbundet i hemmen och hade
till och med ägodelarna gemensamt (Apg 2:42-47).
Hemgruppen är tänkt för just en sådan djup gemenskap.
Genom sin inställning är varje medlem aktivt med och
sätter standarden på gemenskapen.
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Kristuslikhet: I en hemgrupp inbjuds och utmanas man
till att målmedvetet leva med en längtan efter att bli mer
lik Kristus. Vi behöver alla regelbundet uppmuntran,
vägledning och kanske förmaning i vår önskan och
strävan efter att tydligare, med våra liv, ge vår omgivning
en sann bild av vem Jesus verkligen är. Motsatsen till
kärlek är inte hat utan likgiltighet. Därför har vi som
medlemmar i en hemgrupp ansvar inte bara för att
uppmuntra varandra utan även för att förmana och
korrigera varandra.
Själavinnande: Hemgruppen är tänkt att utgöra en miljö
där den som ännu inte tror kan få komma på besök som
nyfiken, göra sin frälsningsupplevelse och ta sina första
steg i tron. Det är därför viktigt att medlemmarna
tillsammans skapar förutsättningar i gruppen för att kunna
ta med just sina släktingar, vänner eller arbetskamrater
som ännu inte tror. Det finns få platser som är så väl
lämpade för detta som en hemgrupp.
Lärjungaskap: I missionsbefallningen nöjer sig Jesus
inte med att utmana oss till att vittna, utan yttrar de djärva
orden: ”gör alla folk till lärjungar … och lär dem att hålla
allt vad jag har befallt er” (Matt 28:19-20). Hemgruppen
är den plats där man som enskild kristen växer i sitt
lärjungaskap men också får vara med att forma fler
lärjungar. Hemgruppen kan betraktas som en
träningslokal där var och en kan utvecklas och växa i sin
tjänst för Gud, med de funktioner och nådegåvor som
man har fått.
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För att hemgruppen ska kunna fungera som det är tänkt
är det även viktigt att varje medlem känner en
överlåtenhet till gruppen. Uppmaningen ”låt oss inte
försumma våra sammankomster … utan uppmuntra
varandra…” (Hebr 10:25, NT81) gäller i allra högsta grad
våra hemgrupper. Hemgruppen är förvisso till för
medlemmen, men medlemmen är även till för sin
hemgrupp.

Hemgruppsledaren
I varje hemgrupp finns en ledare eller ledarpar samt en
hjälpledare eller ett hjälpledarpar. Dessa är till för att på
ett särskilt sätt betjäna och ha omsorg om
hemgruppsmedlemmarna. När gruppen växer och blir för
stor är det naturligt att delar av gruppen knoppas av.
Ledaren för den nya gruppen kan vara huvudledaren
eller
hjälpledaren.
Grundtanken
är
att
en
hemgruppsledare ska vara medlem i församlingen, ha
församlingens förtroende för sin tjänst av församlingen
och finnas med i församlingens nätverk av
hemgruppsledare. Hemgruppsledarens primära uppgift är
att hålla den grundläggande visionen vid liv i
hemgruppen. Ledaren har även ansvar för att identifiera
och träna blivande ledare och för återkopplingen till
församlingens ledarskap.
Karaktär: Hemgruppsledarens uppgift är betydelsefull
och kan jämställas med en församlingstjänares (1Tim
3:8-13). Det är därför viktigt att de är ett föredöme i
kristen livsstil (1 Tim 4:12), vågar bjuda på sig själva och
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älskar de människor de är kallad av betjäna (Joh 13, Fil
2:1-11).
Ansvar: Ledaren är ansvarig för att hemgruppens
samlingar blir av, håller kontakt med de människor som
hör till gruppen och känner väl till deras situation. Vidare
tar ledaren ansvar för gruppen i förbön, ger uppmuntran
på olika sätt och stöttar och hjälper gruppens medlemmar
att ha en aktiv gudsrelation.
Om det finns en hjälpledare i gruppen så är det viktigt att
denna får tränas i att fungera i hemgruppsledarens alla
uppgifter för att vara redo att leda en egen grupp när det
väl blivit dags för det. Utifrån varje hemgrupps unika
situation tar hemgruppsledaren tillsammans med sin
grupp fram en strategi för hur den egna hemgruppen ska
kunna fortsätta växa. Detta sker med stöttning från
ledarens mentor, som hjälper ledaren att ta det ansvar
som
anförtrotts
honom
eller
henne
som
hemgruppsledare. Därför träffar ledaren regelbundet sin
mentor
tillsammans
med
mentorns
andra
hemgruppsledare. Tillsammans med dessa går ledaren
på de gemensamma hemgruppsledarsamlingarna. På så
vis lämnas ingen ensam i sin uppgift utan alla får den
träning och omsorg som varje kristen ledare behöver.
En styrka med hemgruppstanken är att alla inte stöps i
samma form utan att de olika personligheterna som finns
får växa och blomma. Därför kommer de olika
ledarstilarna att variera mycket mellan grupperna, vilket
ger alla utrymme att kunna bli hemgruppsledare (Matt
28:19).
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Ledningsgruppen/mentor
Alldeles för många ledare i Guds rike känner sig
ensamma och övergivna i sin tjänst. För att undvika detta
har varje hemgruppsledare stöttning av ledningsgruppen
för hemgruppsarbetet. Man träffas regelbundet som
hemgruppsledare andra hemgruppsledare på olika
ledarsamlingar.
Karaktär: Kraven på en som är med i ledningsgruppen är
desamma som bibeln ställer på en person i äldstetjänst
(1 Tim 3:1-7). För att kunna vara en förebild (1 Kor 11:1,
Matt 4:19) behöver man som mentor vara med i ett
nätverk av andra mentorer som tillsammans inspirerar
och ibland även korrigerar varandra. Det är därför viktigt
att mentorn är överlåten till arbetet och engagerat deltar i
förverkligandet av församlingens vision.
Ansvar:
Mentor
och
hemgruppsledare
träffas
regelbundet både enskilt och tillsammans med andra
hemgruppsledare.
I
mentorsgruppen,
där
flera
hemgruppsledare träffar mentorn tillsammans, ges tillfälle
att dela med sig av erfarenheter från de olika grupperna. I
fråga om omsorg och närhet fungerar mentorn som en
sorts hemgruppsledare för hemgruppsledare. Detta sker i
stort förtroende, utan att hemgruppsledaren bryter sitt
tystnadslöfte gentemot sin grupp. Genom att lyssna, be
och ge råd är mentorn också med och hjälper
hemgruppsledaren att lösa utmaningar i sin hemgrupp.
Mentorerna är ansvariga inför ledningsgruppen. Det är
viktigt att mentorn träffar de andra mentorerna
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regelbundet. Förutom att gå på samlingar med sina
hemgruppsledare medverkar mentorerna även vid de
gemensamma hemgruppsamlingarna.

Slutord
Man kan undra vad Jesus tänkte när han i Matt 16:18
säger att han ska bygga sin församling. Hur tänkte Jesus
att det bygget skulle se ut? Att han inte var mer
detaljerad när han talade om detta beror på att Gud har
gett sina lärjungar uppdraget att utforma församlingen
utifrån den tid de lever i. Budskapet är detsamma, men
sättet att framföra det på har varierat genom historien.
För oss som är Jesu lärjungar på 2000-talet är det viktigt
att vi hittar vårt sätt att fullborda Jesu ord i vår tid.
•
•
•

•

•

Vi drömmer om att se förvandlat Södertälje
av Guds kärlek och kraft. För att få se detta ske
behövs det förvandlade hjärtan. Hjärtan förvandlas
i närhet till Jesus och varandra.
Vi tror att Gud har kallat Pingstkyrkan i Södertälje
att jobba med hemgrupper. Inte för att alla andra
gör det, utan just därför att Gud har sagt till oss att
göra det.
Vi vill gärna inspireras av andra som har kommit
längre än oss, men samtidigt tror vi att Gud har
gett oss en egen modell för hur vi ska arbeta. Det
är den modellen vi vill ge en presentation av i detta
dokument.
Vi upplever att det är dags att sätta Jesu ord i
verket – vi ska fortsätta att bygga Guds församling.
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•

Vi vill ta till oss profetorden i Jes 52:1-2. Det är
dags att skaka stoftet av oss och inta den plats
som Gud har gett oss. För att detta ska bli
verklighet behövs en förnyad överlåtelse till Gud,
till Guds rike och till varandra.

Någon har sagt: ”Alla kan inte förändra världen, men alla
kan förvandla sin värld.” Den väckelse vi ber om och
drömmer om börjar inte förrän den finns i våra hjärtan
och omsätts i våra liv.
Välkommen med i det fortsatta äventyret!
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Har du frågor om vårt hemgruppsarbete eller vill vara
med i en grupp, tveka inte att höra av dig till oss:
Mark Farmery
Mark.farmery@gmail.com
Andreas Ardenfors
Andreas.ardenfors@sodertaljepingst.se

Mer information om vår församling finner du på vår
hemsida:
www.sodertaljepingst.se
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Pingstkyrkan
Södertälje

