
Vanlige spørsmål – mulige svar 
Noen spørsmål går igjen når tanken om å leve menigheten i 
huskirker kommer opp. Her er et lite knippe, i tilfeldig rekkefølge, 
med mulige svar til videre refleksjon og samtale. 

Det kan jo bli litt få i en huskirke? Hva med felles, større 
samlinger?   
Ulike samlinger kan være bra, men la tyngdepunktet være der 
det er vanskeligst og viktigst, i små fellesskap, i hjemmet. Jesus 
sier at hvor to eller tre er samlet i hans navn, er han midt i blant 
dem.  
 
Hva er kirke? 
Apostlene gjerninger 2,42-47 gir oss portrettet av den første kristne kirke, der de fire B’er står sentralt – bibel, 
bønn, brødsbrytelse og brodersamfunn. Hjemmene og tempelplassen utgjør tyngdepunktet i menighetslivet.  
 
Barn og ungdommer kan vel trenge egne aktiviteter?  
Helhet er viktigst. Huskirke gir en unik mulighet til å utvikle kristent søskenfellesskap med hverandre på tvers 
av generasjoner. Alle aldere trenger dette fellesskapet for å lære og leve disippellivet.  
 
Hvordan kan nye snuse på kirken fra «bakerste benk»?   
Lunsjbordet på jobben, kantina på universitetet, garderoben på treninga, foreldremøtet på skolen – der du 
ferdes i hverdagen – er «bakerste benk». 
 
Blir det ikke litt nærgående og «intimt» for nye mennesker som kommer til fellesskapet? 
Nye mennesker kommer vanligvis via relasjoner i alle typer menighetsfellesskap. Små fellesskap gjør det lett å 
tilpasse og hjelpe til med at nye føler seg vel og kan slappe av.   
 
Hvor stort kan et fellesskap være? 
Hensikten er å finne en størrelse som kan virke naturlig og fri. Når man passerer 20 mennesker i en gruppe 
kan det bli en del organisering som går på bekostning av dette organiske. 
 
Hvordan deler man en gruppe hvis det blir mange? 
Man deler gruppen ganske så forsiktig. De fleste opplever deling litt brutalt. Derfor – se heller etter hvem som 
er klare for å «bli kalvet» som kjernen i et nytt fellesskap, og send disse ut sammen fra «moderfellesskapet». 
 
Hvordan feire nattverd når mennesker som ikke bekjenner seg som kristen deltar i fellesskapet, slik at dette 
blir fritt og ikke oppleves som press? 
Forkynn evangeliet! Invitér frimodig alle til å ta imot Jesus gjennom nattverdsmåltidet. Tenk gjennom 
situasjonen før dere står midt i det, og finn sammen en liturgi som gir frihet til la brødet og vinen gå forbi.  
 
Trengs det felles regler for å holde styr på livet i huskirker?  
Å bruke tid til å snakke sammen om hvordan vi vil ha det sammen under skiftende forhold, avklarer 
forventninger og gir medansvar.  
 
Hvilken plass skal bibelen ha? 
Bibelen må med, ofte og mye. Bibelen har en naturlig plass i livet og må være fellesskapets faste punkt.   
 
  


