
Det lille fellesskapet



Hva betyr det 
for meg å 
være med i 
husfellesskap?



Det store og det lille fellesskapet

• Gudstjenestefeiring

• Stort fellesskap
• Skulder ved skulder

• Lovprise Gud i sang og bønn

• Bekjenne synd og tro sammen

• Dåp

• Forkynnelse og undervisning

• Motta nattverd

• Utsendelse til hverdagslivet

• Husfellesskapet

• Nært fellesskap
• Ansikt til ansikt

• Involverende og utrustende på det 
personlige planet

• Forpliktende fellesskap

• Bibel og bønn

• Nattverd

• Inkludere nye lettere

• Omsorg for nærmiljø



Husfellesskapets tre dimensjoner
• Inn: Omsorg, ærlighet og vekst

• Nær relasjon. Hjemme. Ærlig. Utfordre. Omsorg

• Hverdagslivet og troen

• Be for hverandre

• Opp: Tro og kjennskap til Gud sammen
• Være åpen for Gud sammen

• Åpne bibelen sammen og anvende for hverdagslivet

• Betjene hverandre ut fra gavene Gud har gitt oss

• Ut: Samfunnsoppdrag og hverdagstro
• Utruste til hverdagslivet, sendes ut i hverdagen

• Omsorg og forbønn for relasjoner og nabolag

• Åpen for å inkludere nye
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Spørsmål til husfellesskapet
- Hvor har vårt husfellesskap hovedstyrken, opp-inn-ut?

- Hva betyr det for oss?
- Hva trenger vi å gi mer plass til?

- Hva kan skje da?



Apostlenes gjerninger 2,41-47
• De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt 

til omkring tre tusen mennesker.
De holdt seg trofast til apostlenes lære (det de hadde lært av Jesus og 
sett ham gjøre) og fellesskapet, til brødsbrytelsen (nattverd) og 
bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn 
ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt 
felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut 
til alle etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast 
sammen på tempelplassen (det offentlige rom), og i hjemmene brøt 
de brødet (nattverd) og spiste sammen med oppriktig og hjertelig 
glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver 
dag la Herren til nye som lot seg frelse.


