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Hvorfor cellegrupper?
Cellegrupper er en misjons- og omsorgsmodell skapt for å gi vekst for menigheten
vår, og den enkelte av oss. Menighetene skal vokse i sin misjonsoppgave, og sin
modenhet i Kristus. Den enkelte skal vokse både som menneske og som kristen. 
Arbeidet med smågrupper og cellegrupper i menighetene, bygger på den forutset-
ning at en menighet vokser gjennom å bygge kristne fellesskap som virker
næringsgivende og oppbyggende for medlemmene, og som oppleves inkluderende
og tiltrekkende fellesskap for mennesker.

Snakk sammen om hvordan cellene i menigheten 
kan virke tiltrekkende på andre mennesker?

Gi eksempler på forhold i kristne fellesskap 
som kan virke ekskluderende på andre. 
Hvordan kan vi sørge for at våre celler oppleves åpne, 
og har et misjonerende sikte? 

MMåålleett  mmeedd  cceelllleeggrruuppppeennee
Del lederne i mindre grupper som gir svar på følgende spørsmål:

Formuler målet for cellegruppene i menigheten vår i 5 punkt:

•

•

•

•

•
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GGuuddssttjjeenneessttee  oogg  CCeellllee
Fra de første kristne til i dag, har kristne vært samlet både til gudstjeneste og til
mindre fellesskap. Les sammen Apostlenes gjerninger 2:42-47

Samtal om idealene og verdiene i menighetsfellesskapet i Jerusalem? 

Prøv å sette ord på overføringsverdien for oss i dag? 
Hva består den i?

CCeelllleessaammlliinnggeenneess  ffiirree  ffuunnkkssjjoonneerr
I et bevisst smågruppebasert menighetsarbeid er cellegruppene, eller husgrup-
pene de bærende elementer. 

I dette heftet vil vi gi en enkel innføring i cellegruppenes fire innholdsdeler.
Nemlig: Kom, takk, få og gi. Dette er verdier i et cellebasert arbeid, og viktige
byggesteiner i et hvert cellegruppesamvær. Derfor skal vi fordype oss i dette.

Samtal om hvordan cellegruppene i dag disponerer sin tid? 
Se videre på hvordan denne disposisjonen bedre kan tilrettelegges 
i din cellegruppe?

Er det noen av disse delene i samværet som lett tar overhånd, 
eller sjelden blir berørt slik det fungerer i dag?
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KKoomm  • å høre til
Vi kommer sammen. 
Vekten ligger på å se hverandre som hele mennesker.

TTaakkkk  • Gud er nær
Vi fokuserer på den treenige Gud og tilber Ham.

FFåå  • en tro for hverdagen
Vi studerer Guds ord og vektlegger en livsnær tro.

GGii  • å være medmenneske
Vi åpner opp fellesskapet oss i mellom, og er opptatt av
vitnesbyrdet og tjenesten i hverdagen.



Hensikten med “kom”dimensjonen i cellegruppens liv:
Ved å ønske hverandre velkommen til cellegruppen, og ved å få hver enkelt til å
dele fra sin hverdag, ønsker vi å skape en trygg grunnholdning i cellen.
Ved å bli bedre kjent som mennesker og kristne, vokser det kristne fellesskapet,
og kjærligheten til hverandre blir konkret og direkte.

• BBeesskkrriivveellssee
Rent konkret begynner en gjerne samlingen med en velkomst som inkluderer alle.
En lar alle få høre hverandres stemmer, og sørger for at alle føler seg hjemme.

Den andre delen av dette punktet understreker en kvalitet ved cellen, nemlig
praktisk omsorg og kjærlighet i funksjon. Disse kvalitetene ønsker vi skal strekke
seg utover selve gruppesamlingen, og forankres i praktisk nærhet og hjelp i hver-
dagen, både i glede og sorg.

IIssbbrryytteerree
Innledningen i cellesamlingen er viktig. For å samle gruppen, og sørge for at alle
blir inkludert i fellesskapet, bruker vi det vi ofte kaller isbrytere. Det er som regel
et spørsmål alle må svare på som oppleves ufarlig for alle, og som gjerne har en
forbindelse til kveldens tema.

Noen eksempler:

Hvis du kunne bruke resten av livet ditt til hva du ville, hva ville du da ha gjort?

Hvis du strandet på en øde øy, og fikk ta med deg en ting, hva ville du velge?

Hvis du kunne tilbringe en dag sammen med en av personene i Bibelen, 

hvem ville du ha valgt, og hvorfor?

Hvilket tidspunkt på dagen liker du best og hvorfor?

Nevn tre aktiviteter i dagliglivet du liker godt.

Hvis du kunne stille Gud et spørsmål, hva ville du spørre om?

Hva er din favoritthobby?

Del en god opplevelse fra barndommen.
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Lag to isbrytere sammen  til neste samling i celler, 
prøv å relatere isbryteren til temaet for samlingen:

KKooiinnoonniiaa  oogg  aaggaappee
... er to greske ord som rommer viktige kjennetegn ved den kristne menighet,
og cellenes funksjon og liv i menigheten. 

Skriv inn tre ord som beskriver dine ideal av kristent fellesskap i en celle:

fellesskap

Skriv inn tre ord som beskriver dine ideal av nestekjærlighet i en celle:

kjærlighet

Del svarene med hverandre.

Samtal om kjærlighet og fellesskap i cellene ut i fra følgende beslektede ord,
og prøv å sette navn på hva vi ønsker i cellene våre:

Nærhet Privat

Omsorg Innblanding

Å bli sett Anonymitet

Etterfølgelse Konformitet

Å se hverandres behov Sjelesorg
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Snakk sammen om taushetsplikt i cellegruppene.
Hvordan håndteres slike spørsmål i din celle? 

Bli enige om en måte å håndtere dette på i alle cellene i menigheten.

Snakk sammen om hvordan man etablerer en trygg ramme i en cellegruppe.
• Tidsrammer:

• Beskjeder:

• Forventinger til forberedelse:

• Forventninger til hva som skal foregå:

• Andre avtaler:
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MER STOFF
”Kontrakten ” i gruppen
Fra tid til annen (gjerne i begynnelsen av et nytt semester) er det viktig å
gjennomgå ”kontrakten” i gruppen. Hvordan ønsker dere å ha det? Hva er avta-
len og retningslinjene? – En klar forståelse av den avtalen som gjøres og en
tydelig gjennomføring av dette i praksis øker trivsel og trygghet i cellegruppen.

TTiidd::  
Gjør en ny avtale om hvilken dag som passer best. Vi ønsker cellegrupper hver
14.dag og vi legger dette frem for deltagerne. Avklar også klokkeslett og hvor
lenge dere skal holde på. 

SStteedd::  
Skal det være hos en av deltagerne, eller skal det gå på omgang? 
Mat: Skal det være bevertning, så avtal når. Hvem står for bevertningen. Hva
skal omfanget av bevertningen være?

FFrreemmmmøøttee::  
Avtal dette med forpliktelse. Hva betyr dette for dere? Er noen forhindret, så bli
enige om at beskjed gis på forhånd. Til hvem? Dette har med ansvar å gjøre, i
forhold til seg selv og til gruppen.

OOppppggaavveeffoorrddeelliinngg  ii  ggrruuppppeenn::  
I forhold til samværets fire deler. Hvem leder hva og hvordan fordeles oppga-
vene? Hvordan sørger gruppen for at også de som eventuelt ikke har vært på
gudstjenesten får tak i opplegget?

OOppppggaavveerr  ii  gguuddssttjjeenneesstteennee::  
Hvordan fungerer dette i menigheten? Hvilke oppgaver har cellene i menighe-
ten?  Hva er våre oppgaver? Få kjennskap til datoer som er klare for et halvt år
av gangen. Del visjonen for menigheten gjennom dette.

TTaauusshheettsspplliikktt  ii  ggrruuppppaa::  
Deltagerne skal være trygge på at personlige ting blir i gruppa. 
Forklar hvorfor det er viktig at dette samtales om på forhånd.

GGrreennsseerr//rreessppeekktt::  
Vi må ha respekt for at vi er forskjellige. Noen er åpne, andre mer lukket. Ingen
må føle seg presset til å si noe, eller dele noe en ikke har lyst til. Grensene er
den enkeltes ansvar og cellen som fellesskap forvalter hverandres grenser. 
Til sammen utgjør disse tingene den indre kontakten som binder gruppen sam-
men, og skaper forpliktelse og indre driv i gruppen.
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Hensikt med “takk”dimensjonen i cellegruppens liv:
Takkdimensjonen i en cellegruppes liv skal hjelpe oss å erkjenne den treenige
Guds nærvær iblant oss. Den skal hjelpe oss til å finne fokus i Gud, og ikke i
oss selv. 

Noen av oss tenker kanskje at denne delen av cellegruppesamlingen er unød-
vendig, fordi vi likevel klarer å finne fokus gjennom for eksempel bibelstudiet.
Noen ganger kan det være sant, men altfor ofte starter vi bibelstudiet uten å ha
fått det rette fokus i Guds nærvær og handling.

Vi er i denne delen av cellesamlingen opptatt av lovprisningsdimensjonen. Vi
ønsker å få øye på den treenige Gud og tilbe ham for den han er. Imidlertid kan
dette gjøres på mange måter, og med mange former, noe vi kommer tilbake til.

• BBeesskkrriivveellssee
Som foreldre ønsker vi å gi barna våre fokusert oppmerksomhet. Gud er nær. Vi
vil at vi som enkeltpersoner og cellegruppe, sammen skal finne fokus i hvile og
forventning til Gud. Derfor legger vi opp til noe som kan være en åpning inn til
et møte med Gud på cellemøtene våre.

Hva mener vi med begrepet ”fokusert oppmerksomhet” 
i denne sammenhengen?
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• UUttttrryykkkk
Konkret kommer ”takkdimensjonen” til uttrykk på mange måter. Noe av styrken
ved dette i en cellegruppe, kan vi oppleve ved å tenke variert. Tilbedelsen har
mange former, og mennesker er forskjellige. Vi bør tilstrebe at forskjellighet
beriker hverandre, og vi bør jobbe med vår egne holdninger til ulike kristne
uttrykksformer.

Fellessang/Lovsangsstund 
Bruk f.eks. menighetens egne sangark. Ta frem sanger som blir brukt i gudstje-
nesten. Få sangvalget til å henge sammen med den profilen som velges i guds-
tjenestene. 

Dikt og høytlesning
Bruke gjerne et dikt som hjelper oss til å feste oppmerksomheten på dagens
tema, eller på en side ved hvem Gud er.

Bibellesning
Del gjerne en bibeltekst som gir perspektiv over det tema dere skal ta opp, en
av Davids salmer, eller en annen lovprisning fra Bibelen.

Musikk/CD
Del ut en tekst, eller gi et stikkord før du setter på en CD. Be hver enkelt om å
la tanker, ord og følelser arbeide mens dere hører på musikken.

Jesusmeditasjon
Velg en Jesustekst. Prøv å ta gruppen med på en reise inn i teksten. Forestill
deg at du er deltager i hendelsene.  Gå inn som en tilhører til det som skjer der
Jesus går frem. Lev deg inn i situasjonen, og prøv å sette ord på hva du opple-
ver. Del gjerne opplevelsene i gruppen etterpå.

Lystenning/Liturgisk bønn
Tenn gjerne lys sammen, mens dere deler bønneemner og lengsler med hveran-
dre. Del ut en fast bønn som kan danne rammen om gruppefellesskapet. Bruk
for eksempel en bønnebok.

Andre forslag?
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Del med hverandre ”takk” erfaringer som har fungert i din celle?

Samtal om hvordan vi kan utvide våre erfaringsrammer og fleksibilitet overfor
nye former på en god måte i cellene, og i vårt eget liv.

FFoorrbbeerreeddeellssee
Led dette på den måten som du finner meningsfull for deg selv. Ta gjerne i bruk
ulike former, og la innfallsvinkelen variere fra samling til samling.

Jobb med å utvide dine erfaringer og dine preferanser i forhold til form. 
Ta samtidig hensyn til cellens modenhet og ønsker.

Denne delen av cellesamlingen egner seg særlig godt til å la andre personer i
cellen forberede. 

Spør enkeltpersoner om å lede denne delen, men ikke gjør det under samlingen.
Bruk anledningen til å ta kontakt utenom samlingen for å spørre om den enkelte
kan tenke seg og ta ansvar for dette på neste samling. Pass på å gi tilbakemel-
ding til den du har utfordret.

Hvordan kan vi trekke flere med som bidragsytere i cellesamlingene?

Hvorfor er det viktig at vi bruker et mangfold av uttrykksmidler for å sette fokus
på takk-dimensjonen i cellene?
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Hensikten med “få”dimensjonen i cellegruppens liv:
- Å hjelpe til at undervisningen fra forrige gudstjeneste blir anvendt og relatert
til vår hverdag. Få større innsikt i Bibelen, og lære å se hvordan dens budskap
får nytte i den enkeltes hverdag.
- Å oppmuntre hverandre til tro og tjeneste. 
- Gi bibelglede, bibelkunnskap og sunn vekst i menigheten.

• BBeesskkrriivveellssee
Før møtet, les gjennom spørsmålene, eller materialet som er blitt forberedt til
cellegruppene. 

Tenk igjennom søndagens gudstjeneste, og opplevelsen av forkynnelsen og
presentasjonen av temaet for øvrig. Hva talte til deg, og hva kan du anvende i
ditt eget og i din families liv?

Før du møter til cellegruppe bør du bruke litt tid i bønn, for å tenke igjennom
hvilke spørsmål dere vil ta utgangspunkt i. Be Gud om ledelse. Definer gjerne et
mål for samlingen.

Velg blant det forberedte stoffet til cellesamlingen, men vær også åpen for at
temaet kan belyses på andre måter. Ta utgangpunkt i cellegruppen slik celle-
medlemmene er, ikke slik du skulle ønske at de var.

HHjjeellpp  ttiill  bbiibbeellssttuuddiieett
Ikke forutsett at den enkeltes bibelkunnskap er på topp. La Bibelen være en
oppslagsbok som dere bruker slik at deltagerne gradvis lærer å slå opp i
Bibelen. Pass på at dette gjøres på en slik måte at alle kjenner seg inkludert.

Vær opptatt av å relatere bibelmaterialet til hverdagssituasjonen. Dette kan
gjøres ved å stille spørsmål om hva dette betyr for oss i vår situasjon.
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Jobb med målsetninger for bibelstudiet dette semesteret i gruppen:

Hva ønsker vi som gruppe å få ut av temaet for undervisningen 
i menigheten for dette semesteret?

Hvordan må vi jobbe for at dette skal skje?

Samtal om cellenes funksjon i forhold til kristen vekst og utrustning.

SSaammmmeennhheennggeenn  gguuddssttjjeenneessttee  ––  cceelllleerr
I en cellebasert menighet er noe av hemmeligheten sammenhengen mellom
arbeidet i cellene og gudstjenesten. Derfor er det viktig å stadig evaluere og
videreutvikle dynamikken i dette.

Samtal om hvordan sammenhengen i dag er tenkt og tilrettelagt i menigheten. 

Samtal om hvordan dette fungerer i dag. Hva kan gjøres for å få en bedre
sammenheng?

Gudstjenesten fungerer i dag ofte mer som en selvstendig hendelse som står
for seg selv. Hvordan kan vi legge opp til at gudstjenestene mer blir starten på
en prosess i den enkelte person, i cellene og i familiene?

Er bibelundervisningen på gudstjenesten relevant for cellene og den enkeltes
hverdagsliv? Samtal om dette og forsøk å finne frem til gode forbindelseslinjer
mellom de tre hovedenhetene i menigheten: gudstjenestene, cellene og famili-
ene.
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Hensikt med “gi”dimensjonen i cellegruppens liv:
- Gi oss mulighet til å arbeide mot målet for alle cellegrupper – å vokse og til
slutt multipliseres.
- I bønn, samtale og konkret handling å invitere, oppmuntre og samtale med
våre naturlige kontakter i hverdagen, for å inkludere dem i fellesskapet og
bringe dem til Kristus.
- Vise omsorg i hverdagen, være menighetens diakonale nettverk.
- Være menighetens hovedkanal for å bringe mennesker til tro og menighetsfel-
lesskap.

• BBeesskkrriivveellssee
Konkret betyr dette for cellene:
• at gruppene ber for enkeltpersoner som en ønsker kontakt med. 

• at alle tar del i arbeidet med å bringe andre inn i cellene og til menighetens
gudstjenester.

• at det jobbes mot at hver celle eier visjonen om celledeling.

• at internasjonalt engasjement (menighets misjonsengasjement) er en del av
cellenes bønne- og omsorgsansvar.

• at diakoni og tjeneste i samfunnet sees på som en naturlig menighetstjeneste.

PPrraakkttiisskk  hhjjeellpp  ttiill  åå  ffåå  ggii--ddiimmeennssjjoonneenn  ttiill  åå  ffuunnggeerree
”Gi” funksjonen i cellene er hovedfokuset som skiller cellegrupper fra husfelles-
skap og bibelgrupper. Cellene fungerer ikke for seg selv, men eksisterer for å
legge til rette for organisk evangelisering og vitnetjeneste slik at nye mennesker
finner et hjem i menigheten.

En cellebasert menighet, der cellene ikke er innstilt på celledeling og naturlig
vekst gjennom den enkeltes kontakter i nærmiljøet og nettverk, er en selvmotsi-
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gelse. Innadvendte cellebaserte menigheter er en tragedie og gjør at vi bommer
fullstendig på målet.

I menigheter der en overtar en etablert struktur for så å omforme menighetsar-
beidet i en cellebasert retning, krever en slik ny forståelse av grupper i beve-
gelse og vekst, ofte til en viktig prosess der avlæring av gammelt tankegods vil
stå sentralt. 

Dette er en langsiktig omlegging som må sees som en prosess, gjerne i et
femårspersektiv.

Hvordan fungerer ”gi” funksjonen i cellene våre?

Hvordan kan vi få dette til å fungere bedre?

Hvorfor kan en avlæring være like viktig som læring? Hva må vi avlære og hva
må vi lære, slik dere tenker det?

Er hjelp til gi-funksjonen tilstrekkelig i fokus i det materialet som utvikles til cel-
lene fra gudstjenesten?

SSaammaarrbbeeiidd  ppåå  ttvveerrss  aavv  cceelllleennee  --  OOiikkooss  eelllleerr  CClluusstteerrss
For å nå nye mennesker, og bygge relasjoner til naboer og venner innenfor ulike
nettverk, kan det være strategisk å la noen av cellene jobbe sammen om uta-
drettede tiltak. Dette kalles et Cluster, som er et engelsk begrep og betyr klase
eller klynge.

I de internasjonale menighetene er dette blitt kalt for Oikos. Dette er gresk og
betyr ”hus”. I vår sammenheng beskriver dette et etnisk, eller et språkmessig
fellesskap som vi søker å nå som menighet med egne fellesskap.

Noen ganger kan det være at en celle alene blir litt liten til å arrangere, og legge
til rette for utadrettet tjeneste. Erfaringene med denne typen større tjeneste-
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fellesskap (15-70) kommer særlig fra engelsk virkelighet. Her har ”clusters” vist
seg å være en særlig egnet fellesskapsform for å nå nye mennesker.

Samtal om muligheter og begrensinger i slike Oikos/Cluster fellesskap? 

Hva kan vi gjøre for å få to, eller flere celler til å gå sammen om slike tiltak?

Hvordan får vi celler, Oikos/Clusterfellesskap og gudstjenester 
til å henge sammen?
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Å arbeide med cellenes funksjon
i en cellebasert menighet

Alt for mange menigheter har husfelleskap og cellegrupper som ikke fungerer
etter sin intensjon. Det er flere grunner det dette. Vi kan kort dele årsaksforhol-
det i to grupper:

• Forhold knyttet til ledelses- og visjonsforståelsen i menigheten.
• Interne forhold i cellene, og uavklarte forhold mellom cellene.

La oss drøfte noen av årsakene og hindringene for effektivt og målrettet cellear-
beid i menighetene. Siden den dynamiske vekselvirkningen mellom celler og
gudstjeneste er det bærende prinsippet i en cellebasert menighet, er det viktig at
temaer rundt cellenes funksjon i helhet stadig blir drøftet og diskutert blant
ledere, og i cellene.

FFoorrhhoolldd  kknnyytttteett  ttiill  lleeddeellsseess--  oogg  vviissjjoonnssffoorrssttååeellsseenn  ii  mmeenniigghheetteenn

Menigheten har ikke jobbet med visjon, målsetning og verdier for arbeidet.
Dette punktet berører det ytre miljøet gruppene skal fungere i. Gode vekstvilkår
skapes når cellene forstår den funksjonen cellearbeidet har i menigheten.

Drøft disse spørsmålene – for å få hjelp til å avklare hvordan prosessen oppleves
i menigheten.

Har din celle et eierskap i forhold til menighetens definerte grunnlag og målset-
ning?

Hvordan kan du som celleleder jobbe for å styrke identiteten til en felles visjon
for arbeidet i menigheten?

1166

visjon • for cellebaserte menigheter tema 6



Har menigheten en klar visjon og målsetning?

Gis menighetens verdier prioritet i praksis, eller er det ”papirtigere”? 

Er det andre sider ved menighetens visjon og målsetning vi bør jobbe med frem-
over?

Presten og lederne for cellearbeidet har ikke en klar visjon for cellene
Dette punktet berører det indre miljøet i gruppene. Gode vekstvilkår skapes når
celleledere og deltagere har en klar visjon, og tanke med cellenes utvikling og
vekst.

Har vi som ledere av en celle klare tanker om den videre utvikling av vår celle?

Har vi en vekstvisjon for multiplisering av cellene?

Blir cellenes funksjon i menigheten synlig i gudstjenesten og forkynnelsen?
Hva kan gjøres bedre?

Hva skjer av kompetanseoverføring og opplæring i forhold til nestlederrollen i
cellene?

Hvordan kan vi jobbe for å forløse den enkeltes nådegaver i cellene?

Er cellene praktiske tjenestefellesskap av slik verdi beskrivelsene våre tilsier?
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IInntteerrnnee  ffoorrhhoolldd  ii  cceelllleennee  oogg  uuaavvkkllaarrttee  ffoorrhhoolldd  mmeelllloomm  cceelllleennee
La oss ta noen eksempler på holdninger som hindrer cellevekst i menighetene
våre:

Vi vil være en lukket vennegruppe. Gi-dimensjonen mangler, eller er svak. Cellene
har vanskelig for å se sin funksjon som vekstfremmende og menighetsbyggende.
De indre ønsker og behov i gruppen, får oppmerksomhet på en slik måte at det
går ut over visjonen om vekst gjennom celledeling.

Vi vil ikke deles. Mange tenker at vi har det jo så bra sammen at det umulig kan
være rett at vi deles. Få ting i cellenes liv setter følelser i sving som det å dele en
celle. Derfor er det av avgjørende betydning at vi forstår og deler visjonen om cel-
ledeling, lenge før situasjonen krever deling.

Kaffekoppen har i grunnen overtatt vår celle. Noen ganger kan det sosiale overta
for det som ofte koster noe mer, nemlig den menneskelige og åndelige utvikling.
Selvfølgelig behøver det ikke å være noen motsetning, men likevel krever det en
del av celleledere som skal holde fokus på at medlemmene i cellen skal vokse
som kristne i hverdagen.

Vi klarer oss godt uten gudstjenesten. Vekstprisnippet i cellebaserte menigheter
er den dynamiske vekselvirkningen mellom gudstjeneste og celler. Cellen blir ikke
det den var tenkt å være.
Beskriv gjerne andre cellefunksjoner på avveier. Hva kjenner vi oss igjen i, hvor
må vi jobbe?

SSaammttaall  oomm  aannddrree  iinntteerrnnee  ffoorrhhoolldd  ii  cceelllleenn  ssoomm  hhiinnddrreerr  vveekksstt..
Hvilke forhold hindrer oss som celle? 
Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

SSaammttaall  oomm  ffoorrhhoollddeett  mmeelllloomm  cceelllleennee  ssoomm  hhiinnddrreerr  eelllleerr  ffoorrlløøsseerr  vveekksstt..
Er det forhold mellom cellene som hindrer vekst?
Samtal om hvordan cellen vår fungerer i forhold til de andre cellene i menigheten.
Foregår det en overføringslæring mellom gruppene? Hvordan kan vi bedre lære av
hverandre?
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LITT OM BØNN I CELLEGRUPPER OG HUSFELLESSKAP
Bønneskole
Når vi kommer sammen i husfellesskapene våre er det fint om vi kan sette av
god tid til å be. Bønn er kalt kristenlivets åndedrett. Det er noe helt grunnleg-
gende i våre liv som kristne, og i menighetens liv. 

Bønn er noe vi kan lære. Både hva bønn er, og hvordan vi kan be er noe vi kan
lære. Jesu disipler sa til ham: ”Herre lær oss å be…” (Lukas 11:1). 

Bønn kan vi derfor også lære av andre mennesker, men vi lærer vel aller mest
ved å gjøre våre egne erfaringer. Oppfordringen er derfor: Snakk om bønn i hus-
fellesskapet, men glem for all del ikke å be!

BBøønnnneennss  eevvaannggeelliiuumm
Bønn er en åpen vei til Guds hjerte. Det er en vei Jesus har åpnet for oss, en vei
vi kan gå med alt det vi har på hjertet (Filiperne 4:4-7; Hebreerne 10:19ff )
Heldigvis er det også slik at Jesus går i forbønn for oss (Johannes 17; Rom 8:34
og Hebreerne 7:25) – hele tiden. Når vi opplever situasjoner der vi ikke orker å
be, vil ikke han svikte oss, men holde oss fast hos seg (Hebreerne 13:5b)

TTTTTT  ((TTiinngg  TTaarr  TTiidd))
Bønneskolen skal være en hjelp til å ta noen små skritt sammen inn i bønnens
verden. Som gruppeledere må vi legge vinn på å gi en trygg ramme for tiden i
bønn. Da nytter det ikke å presse noen. Det er ikke noe mål i seg selv at alle
skal be høyt på de første samlingene. Vi kan hjelpe folk til å bli trygge på grup-
pebønn ved å snakke sammen om det. Del erfaringer med hverandre. Når vi
skal be sammen, er det svært viktig at lederen forteller konkret hvordan vi skal
be. Hvem som begynner, hvem som avslutter, hva vi skal be om osv. Over tid er
ønsket at gruppedeltagerne kan bli trygge og frimodige i bønnen.

BBøønnnn  ii  hhuussffeelllleesssskkaappeennee
Bønn er hjertespråk, men det har sin ytre form. Ulike former for bønn er ikke
mer eller mindre åndelige, eller effektive. 

• Skrevne bønner

• Liturgiske bønner

• Faste kveldsbønner
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• Samtalebønn

• Fri bønn

• Stille bønn

• Bønn for hverandre med håndspåleggelse

• Meditasjon og Kristusmystikk

• Tenne lys

• Samtalebønn

• Med mer

Når vi skal be i husfellesskapet kan det være greit å variere litt på bønnefor-
mene. I en gruppe er det gjerne naturlig å be med og for den enkelte. For per-
sonlige behov, for situasjoner og utfordringer den enkelte står i og opplever i
hverdagen. Prøv i tillegg til dette å ha oppmerksomheten rettet mot menighe-
ten som fellesskap, våre oppgaver og vår visjon som menighet. Glem heller ikke
vennskapsmenigheten vår og misjonsprosjektet. Vi står i en verdensvid
sammenheng! Gjennom bønn er vi medarbeidere i evangelisering og misjon (2
Kor 1:11; Flipperne 1:19; Efeserne 6:19)!

NNooee  mmeettooddiisskk  hhjjeellpp
Vi tar utgangspunkt i det som oppleves trygt og godt i gruppen, for gradvis på
en trygg måte å introdusere noen bønneformer, og utfordre den enkelte til aktiv
delaktighet. 

A: Samtale om bønn, lederen oppsummerer i bønn
Samtal om viktigheten av bønn. Prøv å få deltagerne til å sette navn på noen
grunner til hvorfor man skal be:
- Fordi Jesus har sagt det
- For å opphøye Jesus
- For å snakke med Far i himmelen
- For å komme inn i Guds nærhet
- Bønn er kristenlivets ”åndedrett”
- For å be om noe konkret, for misjon, menighet og for våre behov og ønsker
- Bønn gjør oss lydhøre og oppmerksomme på Guds vilje

Etter dette sier lederen til deltagerne at i dag har jeg lyst til å takke på husfel-
lesskapets vegne for bønnenes gave og mulighet.
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Lederen trekker frem de sidene i bønnen som deltagerne har nevnt ut fra sin
forståelse av bønn. Bønnen avsluttes med den bønn som sier noe om hva bøn-
nens tema virkelig er: Fader vår.

B: Samtale om bønneemnene. Stille ledet bønn
Nevn noen konkrete bønneemner for hverandre. Både personlige og for grup-
pen generelt.
Be for eksempel slik sammen:

• Lederen takker for at Herren er til stede

• Lederen nevner bønneemnene ett for ett, etterfulgt av stillhet der hver ber  
stille for emnene.

• Lederen avslutter med bønn

C: Ulik bruk av takke- og bønnelapper. Introduksjon av samtalebønn.
Alle tar litt tid hver for seg og noterer ned to takkeemner og to bønneemner.
Lederen oppfordrer alle til å delta i fellesbønnen. Første halvdel brukes til å
takke, og man skal bare be en setning. Det nedskrevne kan brukes, men også
andre emner. Nevn at de som vil, kan delta så mange ganger de ønsker, men
bare nevn et takkeemne om gangen. Stillhet er bare fint.

Dette at bønnene er korte (en setning) og at bønnen beveger seg fra den ene til
den andre, uten at noen person dominerer, kalles gjerne samtalebønn og er
særlig egnet for bønn i grupper. Slike bønnestunder kan varieres i det uendeli-
ge.

Den andre delen av denne bønnestunden innledes med at lederen først nevner
bønneemnene konkret. Stunden fortsetter som beskrevet ovenfor.

D: Ulike former for bønn i rekke
Alle får et takke- eller bønneemne fra den som sitter til høyre for seg. Gi den
enkelte tid til å finne ut hva han eller hun skal nevne. Alle ber kort for den en
har fått bønneemnene fra. Lederen begynner og modellerer fellesskapet.

Kanskje det ville være fint å oppfordre den enkelte til å ta med seg bønneemnet
hjem og be for den personen til neste samling.

E: Videre introduksjon av samtalebønn
Her introduseres samtalebønn nærmere. Element av dette har vært brukt tidli-
gere. 
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Be kort, gjerne bare en setning hver.
Be heller flere ganger enn å be for lange bønner.

Samtalebønnen kan varieres: 

• Takkebønn. Takk for hva Herren har gjort.

• Hjelpe- og støttebønn. Et tema/ en person/ situasjon løftes frem, og flere får 
anledning til å be en setningsbønn i forhold til behovet.

• Takkeemner og forbønnsemner kan koples sammen på ulike måter.

Fordelen med en slik bønneform er ubetinget at den gir tid til å lytte fremfor å
formulere og bruke ord. Den kan være en hjelp til å høre Herrens stemme.

F: Tradisjonell bønnestund 
Etter hvert som tryggheten vokser i gruppen kan man slippe styringen noe og la
bønnegleden vokse. Fra tid til annen bør en likevel gå tilbake til de ulike ”stadi-
ene” som er nevnt ovenfor. Dette fordi bønn lett blir en prestasjon for noen,
mens andre faller utenfor.

Det er viktig i seg selv at samlingene i gruppen varieres i forhold til bønn. La
aldri en bønneform dominere. Skrevne bønner kan også være en fin avveksling i
husfellesskapet. Det finnes en rekke bønnebøker som kan brukes til dette.

G: Jesusmeditasjon og Kristus-mystikk
I tradisjonen som dreier seg om Jesus-meditasjon finnes det en rekke fine hjel-
pemidler til å kombinere bønn og bibelstudium på en fin måte. 

Enkelt fortalt velger man en Jesus-tekst f. eks fra Markus-evangeliet. Man leser
teksten, forsøker å forestille seg at man selv er en del av handlingen og opple-
ver hendelsene direkte. Gjennom en slik bibelmeditasjon åpnes nye dimensjo-
ner også i bønnelivet.

Hele dette området bærer i seg en rekke positive bidrag som med fordel kan
brukes i gruppene våre. 

H: Nådegavene og bønnearbeidet
Våre husfellesskap er også en fin arena for å praktisere nådegavene, her for-
stått som kunnskapsord, visdomsord, profeti, tungetale osv.  
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Vi skal ikke si så mye om dette her, men vil bare understreke at nådegavene
kan praktiseres under bønnearbeidet i husfellesskapene uten at dette skjer på
en dramatisk måte. Nådegavene kjennetegnes først å fremst på virkningen, og
ikke på formen. Derfor utfordres vi alle til å be om nådegaveutrustning, og
praktisere denne i husfellesskapene på en integrert og forstandig måte. Dette
kan vi også komme tilbake til ved en senere anledning.
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HVORDAN FUNGERER CELLEGRUPPEN?

Spørreskjemaet nedenfor er tenkt som en hjelp i celleveilederens oppfølging av
cellegruppe-ledere. En celleveileder har ansvar for å følge opp 3-4 cellegrupper.
Målet er å sette av en time ca 3 ganger i året. Skjemaet kan også brukes av
gruppeleder som egenrefleksjon.

PPeerrssoonnlliigg
1. Hvordan opplever du å være en del av en cellegruppe?

2. Setter du pris på å være en del av gruppen?
a. Det meste av tiden
b. Noe av tiden
c. Sjelden

3. På hvilke måte har gruppen
a. Oppmuntret deg?
b. Utvidet forståelsen din?
c. Utfordret deg?

4. På hvilken måte har veileder-rollen / ledersamlingene vært nyttige for deg?

5. Er det noe annet vi som menighet kan gjøre for å hjelpe deg som gruppeleder?

KKoommmmuunniikkaassjjoonn  oogg  ffeelllleesssskkaapp
1. I hvor stor grad tar den enkelte gruppemedlem medansvar for gruppen?
a. Hvor ofte kommer de?
b. Sier de i fra hvis de ikke kan komme?
c. Tilbyr de å hjelpe?
d. Stiller de hjemmet til rådighet for gruppemøtene?

2. Hvor ofte har du kontakt med hvert medlem uavhengig av gruppemøtene? 
Hva tenker du om utfordringen til å ha kontakt med alle mellom hver 
gruppesamling?

3. Hvor mange gruppemedlemmer har du hatt personlig kontakt med uavhengig 
av møtene siden dere startet?

4. Hvordan oppleves forventningen til å ha en slik personlig kontakt?

5. Husker du å be for hvert gruppemedlem daglig/ ukentlig?
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KKoomm  
••  vveellkkoommsstt
1. Klarer dere å begynne og slutte til avtalt tid?

2. Hvor mye tid bruker dere på ”kom”-delen i gruppesamlingen?

3. Hvor ofte bruker du en isbryter?
a. Hver gang
b. En gang i måneden
c. Annet

4. Hvor mange er involvert i å lede denne delen av gruppesamlingen?

5. Har du tips til andre grupper om noe som har fungert bra for dere?

TTaakkkk  
••  GGuudd  eerr  nnæærr
1. I hvilken grad har dere som gruppe en opplevelse av at denne delen hjelper 

dere til kjenne at Gud er nær, her og nå?

2. Hva synes du er vanskelig?

3. Hva fungerer bra for dere? 

4. Hvor mye tid bruker dere på denne delen av gruppesamlingen?

5. Hvor mange er involvert i å lede denne delen av gruppesamlingen?
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FFåå  
••  lliivvssnnæærr  ttrroo
1. Hvor nyttig opplever du samtaleopplegget?

2. Er spørsmålene relevante for livssituasjonen til personer i gruppen?

3. Hvor ofte leder denne delen til forbønn for konkrete ting som dukker opp i 
samtalen?

4. Hva synes du er vanskelig i det å lede denne delen av gruppesamlingen?

5. Er medleder/ andre med å lede gruppesamtalen?

6. Har du tips til andre grupper om noe som har fungert bra for dere?

GGii  
••  eett  mmeeddmmeennnneesskkee  ii  hhvveerrddaaggeenn
1. Beskriv hvordan du ser på det å ”sende folk ut” til å være en kristen i hverdagen?

2. Hvor mye tid bruker dere på denne delen?

3. Er alle i gruppen involvert i bønn og forbønnstjeneste?

4. Hvordan vil du beskrive gruppens evne til være tilstede/ vise omsorg for 
mennesker som trenger hjelp(diakonal profil)?

5. Har du tips til andre grupper om noe som har fungert bra for dere?
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CCeelllleennss  mmeeddvviirrkknniinngg  ii  åå  nnåå  nnyyee  mmeennnneesskkeerr
1. Har cellegruppen en sunn forståelse av at gruppens endelige mål er å vokse/ 

multiplisere?

2. Hvor ofte ber dere i gruppen for personer i omgangskretsen som dere ønsker 
å invitere med/ lede til tro? (jfr. Oikos-liste)

3. Har gruppen tatt initiativ til sosiale/brobygger arrangement der nye 
mennesker kan bli inkludert? Hva har fungert bra?

4. Hvor mange nye medlemmer har dere fått i gruppen det siste året?
Er dette personer som...

a. Allerede er med i menigheten
b. Har flyttet til menigheten
c. Kommer av og til/ er i menighetens randsone
d. Har fått et møte med menigheten gjennom folkekirke-tilknytningen? 

(dåp, konfirmasjon o.l.)
e. Har deltatt på alphakurs
f.  Er nye kristne

5. Har dere konkrete personer som dere ønsker å invitere til neste alpha-kurs?   
Skriv ned navn på disse.

AAnnddrree  kkoommmmeennttaarreerr
Ved å dele erfaringer kan vi hjelpe hverandre til å vokse/ multiplisere. Har du
tanker om...
- Noe du opplever spesielt vanskelig?
- Noe som har gitt pågangsmot/ oppmuntring?
- Noe du mener vi bør ta med i forkynnelse eller opplæring (kurs)?

MMååll  ffoorr  vveeiieenn  vviiddeerree
Prøv å sette ord på fire områder der du ønsker å se en forandring/ utvikling i
gruppen de neste 3-4 månedene. Ta tid til å be sammen for disse.
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Hefte 1:
Celler som bygger 

mmiissjjoonneerreennddee  mmeenniigghheetteerr  •• 22000044
Rune Rasmussen - isbn 82-7219-154-7

Det Norske Misjonsselskaps nettverk 
for menighetsplanting og menighetsutvikling 

i Den norske kirke

Heftet gir hjelp til opplæring
av celleledere i cellebaserte
menigheter. 

Gjennom seks ledersamlinger
gis det en god innføring i hva
en cellegruppe er, 
og visjonen som ligger til
grunn for cellebasert 
menighetsutvikling.

Blant annen gir heftet en 
innføring i cellenes fire 
innholdsbestemmende deler:
kom, takk, få og gi.

Heftet kan også brukes av
husfellesskap som ønsker å
få en klarere visjon for grup-
penes funksjon i menigheten.

BBeessttiilllliinngg::
NMS’ informasjonssenter
postboks 226 - sentrum

4001 Stavanger
tlf: 51 51 61 00

epost: infosenter@nms.no
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