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bibeln är full av profetior och politik. Här finns olika 
åsikter och dilemman kring hur resurser ska användas, här 
återkommer människor som på olika sätt protesterar mot 
tingens ordning och vill ändra på orättvisa förhållanden, 
samt utsagor och upplevelser om Gud och rättfärdighet. 

Listan med bibelord på följande sidor är tänkta att 
fungera som grund för att sätta igång samtal och nyfiken-
het kring kyrkans diakonala uppdrag och handlingsstrate-
gier. Listan är inte ett systematiskt urval och självklart inte 
heltäckande, men den kan tjäna som en väg in i Bibelns 
fantastiska värld. Kanske kan bibelorden också visa att 
Bibeln kan ge förklaringar till och verktyg för den inre 
kallelse att kämpa för rättvisa som många av oss känner. 

Reflektion och fördjupning
Att samtala med varandra ger nya perspektiv. Det kan låta 
stort – och det är det också. Möten mellan människor ger 
möjlighet att ta del av hur andra tänker och resonerar. I mö-
tet och samtalet behöver du inte vara tvärsäker på vad du 
tycker. Kanske är det till och med en tillgång att få fundera 
högt. Att ta del av andras tankar berikar och utmanar, nya 
idéer och insikter uppstår. Det är detta som är folkbildning.

Metodtips
Sätt ramarna 
Kom överens om hur lång tid ni har på er och vilka sam-
talsregler som ska gälla för det goda samtalet. Utse en 
samtalsledare som värnar om att alla kommer till tals, att 
gruppen håller sig till ämnet, att tiden fördelas rättvist 
och att ni möter varandra med respekt. Vi samtalar inte 
för att »vinna« utan för att få nya perspektiv och berika 
varandra. Tillåt dig och andra att pröva tankar även om 
de inte är färdiga.

Välj bibelord
Välj gemensamt ut ett bibelord, exempelvis i listan på 
följande sidor. Slå upp och läs detta i sitt sammanhang. 

Gör rundor
Gör en runda där var och en får möjlighet att berätta 
för de övriga i gruppen om sitt helikopterperspektiv, sitt 
helhetsintryck och låt sedan var och en definiera vad det 
fortsatta samtalet kan handla om: 

1.  Texten handlar om, som jag ser det, i huvudsak 
om …

2.  Utifrån detta vill jag gärna prata om …, därför 
att …

3.  Fritt samtal om texten. Gärna utifrån hur den 
kan vara relevant i er vardag, i samhället och 
för framtiden. Vilket budskap kan vi förstå av 
den? Håller vi med? 

Frågebatteriet känsla, tanke och utmaning kan vara en 
annan grund för samtal, också utifrån rundor. Se till att 
inte välja för många frågeställningar så att alla hinner 
komma till tals.

1. Vilken känsla fick du?
Till en början kan det vara svårt att få tag på sin känsla, 
ofta sitter den i magen och är omedelbar. Ibland vill den 
inte ge sig tillkänna och efter ett tag finns kanske flera 
känslor i omlopp. Var och en får en stund på sig att känna 
efter under tystnad och välja en av känslorna att berätta 
om för gruppen. Att hitta sin känsla och bestämma sig 
för vilken man vill presentera för andra kan vara svårt och 
upplevs ofta som personligt. Därför är det viktigt att just 
känslan inte kommenteras av någon i gruppen. Vem vill 
börja? Gör en runda så att alla kommer till tals.

2. Vilken tanke hänger kvar?
Under rundan får varje deltagare berätta om just sin tanke 
och något kort om vad som gav tanken. Var det något 
som gjorde mig upprörd, stolt, glad eller ledsen? När alla 
berättat kan ni släppa fram ett fritt samtal kring fråge-
ställningen. Det är viktigt att samtalet hela tiden utgår 
från den enskilde deltagaren och att ingen känner sig 
ifrågasatt eller kränkt.

3. Vilken utmaning ser du?
Låt var och en berätta i en runda om en utmaning som 
de ser. Det kan vara detsamma som tanken i förra frågan 
men kan också vara något jag behöver ta tag i när jag 
kommer hem, något jag vill lära mer om, en bok jag vill 
läsa, ta reda på mer fakta eller något helt annat som berört 
och utmanat mig.

Avsluta
Avrunda samtalet med ytterligare en runda där var och 
en får säga något med ett ord eller en mening kring ex-
empelvis någon av dessa frågor:

• Har vi berört det vi önskade i början av sam-
lingen?

• En ny tanke eller känsla jag fått?
• Denna tanke tar jag med mig hem!
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Vårda skapelsen 
»Herren Gud tog människan och satte henne i Edens 
trädgård att bruka och vårda den.« (1 Mos 2:15)

Det enda Gud begär av dig
»Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda 
Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek 
och troget håller dig till din Gud.« (Mika 6:8)

Gud talar till samvetet i drömmen
»I en dröm, en syn om natten, när människor sover sin 
djupaste sömn, när de slumrar på bädden, då får han 
människorna att lyssna, han varnar och förskräcker dem 
för att avhålla dem från deras ogärningar och stäcka deras 
högmod.« (Job 33:15–17).

Den kommande förvandlingen
»De förtryckta skall ständigt glädjas över Herren, de fat-
tigaste jubla över Israels Helige. Ty då är det slut med 
tyrannerna, borta är de hänsynslösa, utplånade alla som 
hade ont i sinnet, de som anklagade oskyldiga inför dom-
stolen, snärjde dem som förde rättvisans talan och med 
lögner fällde den som var utan skuld.« (Jes 29:19–21)

Ve makthavare som  
missbrukar sin ställning
»Ve den som bygger sitt hus med orättfärdighet och murar 
övervåningen med orätt, som låter sin nästa arbeta utan 
betalning och inte ger honom lön, den som säger: ›Jag skall 
bygga ett väldigt hus med rymlig övervåning, förse det med 
fönster och paneler av cederträ och måla det lysande rött!‹ 
Är det att vara konung, att pråla med cederträ? Tänk på 
din far: han åt och drack och gjorde det som var rätt och 
riktigt – då gick allt honom väl. Han värnade den svages 
och fattiges rätt – då gick allt väl. Är inte det att känna mig? 
säger Herren. Du har inte ögon för annat, inte tanke på 
annat, än att roffa åt dig, att låta oskyldigt blod flyta och 
hänge dig åt våld och tyranni.« (Jer 22:13–17)

Jesus och den samariska kvinnan 
»En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade 
till henne: ›Ge mig något att dricka.‹ Lärjungarna hade 
nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samaris-
kan sade: ›Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? 
Jag är ju en samarisk kvinna.‹ (Judarna vill inte ha något 
med samarierna att göra.) Jesus svarade henne: ›Om du 
visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till 

dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, 
och han skulle ha gett dig levande vatten.‹  […] ›Men den 
som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer 
törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett 
flöde som ger evigt liv.‹ Kvinnan sade till honom: ›Herre, 
ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver 
gå hit efter vatten.‹« (Joh 4:7–10, 14–15)

Mat åt fem tusen
»När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på 
väg till honom sade han till Filippos: ›Var skall vi köpa 
bröd så att alla dessa får något att äta?‹ Det sade han för 
att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. 
Filippos svarade: ›Det räcker inte med bröd för tvåhundra 
denarer, om de skall få en bit var.‹ En av lärjungarna, 
Simon Petrus bror Andreas, sade: ›Här är en pojke som 
har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till 
så många?‹ Jesus sade: ›Låt folket slå sig ner.‹ Det var gott 
om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – det var 
omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud 
och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna 
så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han 
till lärjungarna: ›Samla ihop bitarna som har blivit över, 
så att ingenting förfars.‹ De samlade ihop dem och fyllde 
tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade 
blivit över när de ätit.« (Joh 6:6–13)

Ett nytt bud: älska varandra
»Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så 
som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla 
skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra 
kärlek.« (Joh 13:34–35)

Jesus tvättar lärjungarnas fötter 
»Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band 
en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet 
och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med 
handduken som han hade bundit om sig. När han kom 
till Simon Petrus sade denne till honom: ›Herre, skall du 
tvätta mina fötter!‹ Jesus svarade: ›Vad jag gör förstår du 
inte nu, men senare skall du fatta det.‹ Petrus sade: ›Aldrig 
någonsin får du tvätta mina fötter!‹ Jesus sade till honom: 
›Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med 
mig.‹ Då sade Simon Petrus: ›Herre, tvätta inte bara mina 
fötter utan också händerna och huvudet.‹ […] ›Om nu 
jag, som är er herre och mästare, har tvättat era fötter, är 
också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett 



4

er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort med 
er. Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än 
sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har 
sänt honom. Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar 
så.‹« (Joh 13:4–9, 14–17)

De första lärjungarna
»När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon 
och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kast-
nät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ›Kom och följ 
mig. Jag skall göra er till människofiskare‹, och de läm-
nade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram 
fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes, 
som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade 
på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i 
båten och följde efter honom.« (Mark 1:16–20)

Kämpa för den som behöver
»Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Ef-
tersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln 
bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden 
med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras 
tro sade han till den lame: ›Mitt barn, dina synder är 
förlåtna.‹«(Mark 2:3–5)

Även Jesus har en gräns
»Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina 
lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, 
men också från Judeen, Jerusalem och Idumeen och från 
andra sidan Jordan och från trakten kring Tyros och Sidon 
kom människor i massor till honom när de hörde talas 
om allt han gjorde. Han sade åt sina lärjungar att ha en 
båt till reds, så att han slapp bli trängd av folkmassan. 
Han hade botat många, och nu kom alla som led av nå-
gon plåga och trängde sig på honom för att få röra vid 
honom.« (Mark 3:7–10)

Vad kan jag göra för dig?
»De kom till Jeriko. Och när han tillsammans med lär-
jungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid 
vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då 
han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han 
ropa: ›Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!‹ Många 
sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu hö-
gre: ›Davids son, förbarma dig över mig!‹ Jesus stannade 
och sade: ›Kalla hit honom.‹ De gjorde det och sade till 
den blinde: ›Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.‹ Då 

kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram 
till Jesus, 51och Jesus frågade honom: ›Vad vill du att jag 
skall göra för dig?‹ Den blinde sade: ›Rabbouni, gör så 
att jag kan se igen.‹ Jesus sade: ›Gå, din tro har hjälpt 
dig.‹ Genast kunde mannen se, och han följde honom 
på vägen.« (Mark 10:46–52)

Änkans gåva
»Han satte sig mitt för tempelkistan och såg hur folk 
lade ner pengar i den. Många rika gav mycket. Så kom 
där en fattig änka och lade ner två kopparslantar, alltså 
några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sade: 
›Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempel-
kistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men 
hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att 
leva på.‹« (Mark 12:41–44)

Jesus förkunnar och botar 
»Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisa-
de i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och 
botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. 
Ryktet om honom spred sig i hela Syrien, och man förde 
till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, 
besatta, fallandesjuka och förlamade, och han botade 
dem.« (Matt 4:23–24)

Ge åt den som ber
»Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som 
vill låna av dig.« (Matt 5:42)

Den gyllene regeln
»Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall 
ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna 
säger.« (Matt 7:12)

Jesus och barnen 
»Sedan kom man till honom med barn, för att han skulle 
lägga händerna på dem och be. Lärjungarna visade bort 
dem, men Jesus sade: ›Låt barnen vara, och hindra dem 
inte från att komma hit till mig! Himmelriket tillhör så-
dana som de.‹ Och han lade händerna på dem och gick 
sedan därifrån. (Matt 19:13–15)

En ung man som ägde mycket 
»Jesus svarade: ›Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj 
allt du har och ge åt de fattiga; då får du en skatt i himlen. 
Kom sedan och följ mig.‹ När ynglingen hörde svaret gick 
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han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. Men Jesus 
sade till sina lärjungar: ›Sannerligen, det är svårt för en 
rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är 
lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för 
en rik att komma in i Guds rike.‹ När lärjungarna hörde 
det blev de bestörta och sade: ›Vem kan då bli räddad?‹ 
Jesus såg på dem och sade: ›För människor är det omöj-
ligt, men för Gud är allting möjligt.‹ Då sade Petrus: ›Vi 
har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?‹ 
Jesus svarade: ›Sannerligen, vid världens återfödelse, när 
Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också 
ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels 
tolv stammar. Var och en som för mitt namns skull har 
lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller 
barn eller åkrar skall få hundrafalt igen och ärva evigt liv. 
Många som är sist skall bli först, och många som är först 
skall bli sist.‹« (Matt 19:21–30)

Den förste ska vara slav
»Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland 
er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara den 
förste bland er skall vara de andras slav. Inte heller Män-
niskosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att 
tjäna och ge sitt liv till lösen för många.« (Matt 20:26–28)

»Jesus kallade till sig dem och sade: ›Ni vet att de som räk-
nas som härskare är herrar över sina folk och att furstarna 
har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den 
som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, 
och den som vill vara den förste bland er skall vara allas 
slav.‹« (Mark 10:42–44)

Agera för rättvisa
»Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som ger tionde av 
mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste 
i lagen: rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra 
det ena utan att försumma det andra. Ni blinda ledare, som 
silar mygg men sväljer kameler!« (Matt 23:23–24)

Det ni gjort för dessa minsta  
har ni gjort för mig
»›Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig 
och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand 
om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk 
och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.‹ 
Då kommer de rättfärdiga att fråga: ›Herre, när såg vi 
dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att 

dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller 
naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i 
fängelse och besökte dig?‹ Kungen skall svara dem: ›San-
nerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som 
är mina bröder, det har ni gjort för mig.‹« (Matt 25:35–40)

Ingen profet blir erkänd  
i sin egen hemstad
»Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på 
sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han 
reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas 
bok. När han öppnade den fann han det ställe där det 
står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort 
mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han 
har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn 
för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett 
nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav 
den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan 
hade sina blickar riktade mot honom. Då började han 
tala till dem och sade: ›I dag har detta skriftställe gått i 
uppfyllelse inför er som hör mig.‹ Alla prisade honom och 
häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. 
Och de frågade: ›Är det inte Josefs son?‹ Då sade han till 
dem: ›Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig 
själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i 
Kafarnaum, gör det här i din hemstad också.‹

Sedan sade han: ›Sannerligen, ingen profet blir erkänd i 
sin hemstad. Jag försäkrar: det fanns många änkor i Israel 
på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt 
år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes 
Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära 
Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten 
Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot 
syriern Naaman.‹ Alla i synagogan blev ursinniga när de 
hörde detta, de sprang upp och drev honom ut ur staden 
och förde honom fram till branten av det berg som staden 
låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom 
folkhopen och fortsatte sin väg.« (Luk 4:16–30)

Kvinnan med blödningar 
»När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot ho-
nom, för alla väntade på honom. Då kom det fram en 
man som hette Jairos och som var föreståndare för syna-
gogan. Han kastade sig för Jesu fötter och bad honom 
komma med hem, för han hade en dotter på tolv år, hans 
enda barn, och hon låg för döden. När Jesus var på väg 
dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en 
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kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade 
gjort av med allt hon ägde på läkare men inte lyckats bli 
botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid 
tofsen på hans mantel, och genast upphörde blödning-
en. Då sade Jesus: ›Vem var det som rörde vid mig?‹ När 
ingen ville svara sade Petrus: ›Mästare, alla knuffas ju och 
tränger sig på dig.‹ Men Jesus sade: ›Någon rörde vid mig. 
Jag kände att kraft gick ut från mig.‹ När kvinnan förstod 
att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner 
för honom och berättade inför allt folket varför hon hade 
rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då 
sade han till henne: ›Min dotter, din tro har hjälpt dig. 
Gå i frid.‹« (Luk 8:40–48)

Den barmhärtige samariern 
»En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och 
sade: ›Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?‹ 
Jesus sade: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han 
svarade: ›Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt 
hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och 
med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.‹ Jesus 
sade: ›Det är rätt. Gör det, så får du leva.‹ För att visa 
att han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ›Och vem 
är min nästa?‹ På den frågan svarade Jesus: ›En man var 
på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen 
av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade 
honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där 
halvdöd. En präst råkade komma samma väg, och när han 
såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma 
sätt med en levit som kom till platsen; när han såg honom 
vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var 
på resa kom och fick se honom ligga där, och han fylldes 
av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin 
på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom 
på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om 
honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt 
värden och sade: ›Sköt om honom, och kostar det mer 
skall jag betala dig på återvägen.‹ Vilken av dessa tre tycker 
du var den överfallne mannens nästa?‹ Han svarade: ›Den 
som visade honom barmhärtighet.‹ Då sade Jesus: ›Gå du 
och gör som han!‹« (Luk 10:25–37)

Det förlorade fåret 
»Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att 
höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig 
och sade: ›Den mannen umgås med syndare och äter med 
dem.‹ Då gav han dem denna liknelse: ›Om någon av er 

har hundra får och tappar bort ett av dem, lämnar han 
då inte de nittionio i öknen och går och letar efter det 
borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det 
blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han 
kommer hem samlar han sina vänner och grannar och 
säger till dem: Gläd er med mig, jag har hittat fåret som 
jag hade förlorat. Jag säger er: på samma sätt blir det större 
glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig 
än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvända 
sig.‹« (Luk 15:1–7)

Tullindrivaren Sackaios
»Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns 
en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen 
och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var 
men kunde inte för folkmassan, för han var liten till väx-
ten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor 
för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. 
När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: 
›Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.‹ 
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med gläd-
je. Alla som såg det mumlade förargat: ›Han har tagit in 
hos en syndare.‹ Men Sackaios ställde sig upp och sade till 
Herren: ›Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de 
fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag 
betala igen det fyrdubbelt.‹ Jesus sade till honom: ›I dag 
har räddningen nått detta hus – han är också en son till 
Abraham, och Människosonen har kommit för att söka 
efter det som var förlorat och rädda det.‹« (Luk 19:1–10)

Vem är störst bland lärjungarna? 
»Sedan kom de att tvista om vilken av dem som skulle 
anses vara den störste. Då sade han till dem: ›Kungar-
na uppträder som herrar över sina folk, och de som har 
makten låter kalla sig folkets välgörare. Men med er är 
det annorlunda: den störste bland er skall vara som den 
yngste, och den som är ledare skall vara som tjänaren. 
Vem är störst, den som ligger till bords eller den som 
betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? 
Men jag är mitt ibland er som er tjänare.‹« (Luk 22:24–27)

Sju medhjälpare utses
»Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, bör-
jade de grekisktalande judarna klaga över att de infödda 
judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisning-
en. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: 
›Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att 
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ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er 
som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så 
sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna 
oss helt åt bön och åt ordets tjänst.‹ Alla de församlade 
gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av 
tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, 
Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia, 6och 
förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade 
sina händer på dem. Guds ord vann spridning, och antalet 
lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd 
präster började omfatta tron.« (Apg 6:1–7)

Paulus vägleder till profettraditionen
»Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. 
Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags 
ont.« (1 Thess 5:19–22)

Gästen kan vara en ängel
»Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som 
gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det.« 
 (Hebr 13:2)

Sätt dig i den utsattes ställe
»Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar 
med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om 
det gällde er egen kropp.« (Hebr 13:3)

Gör inte skillnad på människor
»Mina bröder, gör inte skillnad på människor, ni som tror 
på vår förhärligade herre Jesus Kristus. Tänk om det i er 
synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna 
och vita kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga 
kläder. Om ni då bara har ögon för den finklädde och 
säger till honom: ›Här är en bra plats för dig‹, men till den 
fattige: ›Ställ dig där borta‹, eller ›Sätt dig på golvet vid 
mina fötter‹ – gör ni då inte åtskillnad och fäller orätta 
domar?« (Jak 2:1–4)

Utan gärningar är tron död
»Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro 
men inte har gärningar? Inte kan väl tron rädda honom? 
Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat 
för dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ›Gå 
i frid, håll er varma och ät er mätta‹, men inte ger dem 
vad kroppen behöver? Så är det också med tron: i sig själv, 
utan gärningar, är den död.« (Jak 2:14–17)

Alla behövs – alla har sina gåvor
»Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. I 
sin församling har Gud gjort några till apostlar, andra 
till profeter, andra till lärare; åt några har han gett gåvan 
att göra under, att bota sjuka, att hjälpa, att styra, att tala 
olika slags tungotal. Kan alla vara apostlar? Eller profeter? 
Eller lärare? Kan alla göra under? Eller bota sjuka? Kan 
alla tala med tungor eller tolka sådant tal? Nej, men sök 
vinna de nådegåvor som är störst. Och då skall jag visa 
er en väg som är överlägsen alla andra.« (1 Kor 12:27–31)

Om försoning
»Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. 
Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så 
gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså 
en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 
Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med 
sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty 
Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han 
ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, 
och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. 
Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom 
mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 
Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till 
ett med synden för vår skull, för att vi genom honom 
skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.« (2 Kor 5:16–21)

Vi ska kämpa mot ondskan  
– inte mot människor
»Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att 
kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna 
över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i 
himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att 
ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upp-
rätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er 
sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar 
15och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med 
budskapet om fred.« (Ef 6:12–15)

Bär varandras bördor
»Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.« (Gal 6:2) 

Älska genom handling
»Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med 
handling och sanning.« (1 Joh 3:18)
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