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INLEDNING

Till tro är ett koncept i Växjö stift som syftar till att stärka och ut-
veckla stiftet och dess församlingar. Stiftet vill lyfta den kristna tron 
och skapa livskraftiga och tilltalande gemenskaper som bär för fram-
tiden. Våren 2015 kom boken Till tro – redskap för församlingsutveck-
ling (red: Linda Muhr Sandahl). Materialet är tänkt att inspirera och 
ge redskap för församlingarnas fortsatta arbete. 

Sensus har tagit fram den här samtalsguiden för att underlätta 
arbetet med boken. Vi tror att det behövs mötesplatser för samtal och 
reflektion när församlingar vill utvecklas och växa. 

Om samtal och folkbildning

Samtalshandledningen är utarbetad i folkbildningens anda, det vill 
säga att den fokuserar på gemensamt lärande, aktivt deltagande, 
övningar och samtal. Vi föreslår studiecirkeln som form. Till studie-
cirkeln kommer man frivilligt, och som deltagare har man möjlighet 
att påverka innehåll och metod. En studiecirkel består av minst tre 
personer som träffas minst tre gånger under minst nio studietimmar 
(à 45 minuter). Studiecirkeln ska ha en ledare, men flera personer kan 
turas om att leda. Huvudpoängen med studiecirkeln är samtalet och 
utbytet av tankar och erfarenheter. 

Hur är materialet uppbyggt?

Materialet bygger på Till tros fem fokusområden: Vårda det heliga, 
Bygga levande gemenskaper, Förtroendefullt ledarskap, Lärjungaskap 
i dag och Göra skillnad i världen. Varje sammankomst har samma 
upplägg:
• Bibelord: kan användas som inledning och/eller för bibelstudium 

enligt bibelläsningsmetoden som presenteras på s 38–39 i Till tro.
• Övning: oftast en värderingsövning som syftar till att få igång sam-

talet och låta deltagarna fundera utifrån dagens tema.
• Samtal: flera frågor till de olika texterna i boken. Använd dem 

som tilltalar er.
• Vägen vidare: en öppning till ett vidare och mer framåtriktad sam-

tal. Ett samtal som handlar om modiga steg för er församling.
• Bön: hämtad från Växjö stifts olika material om Till tro.

Hur kan materialet användas?

Handledningen kan användas individuellt, men fungerar bäst i en 
gemensam studiegrupp. Det finns övningar och frågeställningar som 
passar både för kortare samlingar och för en studiecirkel som löper 
under en längre tid. Frågorna har inga färdiga eller självklara svar. 
Uppmana gärna varandra att provtänka. Man behöver inte ha tänkt 
klart – det bidrar till samtalsklimatet i gruppen om alla delar med sig 
av sina tankar och erfarenheter och vågar testa sina tankar högt till-
sammans.
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Till ledaren

Samtal 
Grunden för lärandet i Till tro är samtalet; utgångspunkten är den 
enskilda människans erfarenheter och lust att lära. När vi pratar med 
varandra får vi tillfälle att lyssna på varandras erfarenheter och pröva 
våra egna synsätt och åsikter. Det finns olika vägar för att nå fram till 
den givande pratstunden. Förhoppningsvis kommer du att upptäcka 
några av dem här i materialet. I vissa fall kan en övning vara en bra 
ingång till samtalet, och ibland kan nyckeln vara en text att utgå ifrån. 
Ofta är det bra att dela in sig i mindre grupper för pratstunderna. 

Som ledare har du i uppgift att stödja gruppens samtal så att olika 
perspektiv och erfarenheter får komma fram. 

Värderingsövningar 
Värderingsövningar kan användas för att starta samtal och bearbeta vär-
deringar inom områden som saknar givna svar. Förutom att bearbeta 
attityder och värderingar bidrar ofta metoden till ett ökat självförtroen-
de, eftersom man i mindre grupp får uttrycka sin åsikt utan att någon 
säger att det är rätt eller fel. Den är ett bra instrument för demokrati. 
I värderingsövningar får deltagarna tillfälle att tänka efter och ta ställ-
ning, uttrycka sina åsikter, motivera sina ståndpunkter, bli lyssnade till 
och lyssna till andra samt reflektera och bearbeta attityder. 

Det är viktigt att som ledare tala om för deltagarna att man har 
rätt att ändra den åsikt som framförts under övningen. Man kan tän-
ka om både under och efter övningen. Här ges tillfälle att provtänka! 

Följande värderingsövningar används i detta material: 

Fyra hörn: Ställ en fråga och ge tre färdiga svarsalternativ. Som fjärde 
alternativ får deltagaren fritt formulera sitt eget svar. Låt gruppen veta 
vilket av rummets fyra hörn som representerar vilket svar. Be delta-
garna stå stilla tills du presenterat alla svarsalternativ och be dem se-
dan gå till det hörn de tycker stämmer bäst in på deras egen uppfatt-
ning. Låt personerna som ställt sig i samma hörn berätta för varandra 
hur de tänkt. Någon eller ett par från varje hörn får sedan berätta för 
hela gruppen om sina tankar. Som ledare kan du gärna hjälpa delta-
garna att formulera sina tankar genom att ställa frågor av typen: Hur 
tänker du? Vilka blir konsekvenserna av det?

Linjen: Beskriv en tänkt linje i rummet, exempelvis från en vägg till 
en annan. Presentera ett påstående. Längst ut i ena änden håller man 
helt med om påståendet, i den andra håller man inte med alls. Mel-
lan dessa punkter finns en skala. Deltagarna får välja var på linjen de 
vill placera sig utifrån sin åsikt i frågan. Diskutera inom gruppen hur 
ni tänkte vid valet av placering.

Att arbeta med bibeltexter 
I inledningen till varje fokusområde finns en bibeltext med an-
knytning till de olika övningarna och samtalsfrågorna. Om texten 
används för bibelstudium föreslår vi den bibelläsningsmetod som be-
skrivs i boken på s 38–39 i Till tro.
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VÅRDA DET HELIGA

Bibelord

Läs Joh 1:1–14 enligt bibelläsningsmetoden på s 38–39 i Till tro. 

1I begynnelsen fanns Ordet, och Or-
det fanns hos Gud, och Ordet var 
Gud. 2Det fanns i begynnelsen hos 
Gud. 3Allt blev till genom det, och 
utan det blev ingenting till av allt 
som finns till. 4I Ordet var liv, och 
livet var människornas ljus. 5Och 
ljuset lyser i mörkret, och mörkret 
har inte övervunnit det.
 6Det kom en man som var sänd 
av Gud, hans namn var Johannes. 
7Han kom som ett vittne för att vitt-
na om ljuset, så att alla skulle kom-
ma till tro genom honom. 8Själv 
var han inte ljuset, men han skulle 
vittna om ljuset.
 9Det sanna ljuset, som ger alla 
människor ljus, skulle komma in 

i världen. 10Han var i världen, och 
världen hade blivit till genom ho-
nom, men världen kände honom 
inte. 11Han kom till det som var 
hans, och hans egna tog inte emot 
honom. 12Men åt dem som tog emot 
honom gav han rätten att bli Guds 
barn, åt alla som tror på hans namn, 
13som har blivit födda inte av blod, 
inte av kroppens vilja, inte av någon 
mans vilja, utan av Gud.
 14Och Ordet blev människa och 
bodde bland oss, och vi såg hans 
härlighet, en härlighet som den 
ende sonen får av sin fader, och han 
var fylld av nåd och sanning. 

Övning

Fyra hörn
Jag möter och vårdar min relation till Gud …
1. i kyrkorummet
2. i mötet med andra kristna
3. på egen hand
4. eget alternativ

Linjen
Jag tycker att vi i vår församling är bra på att berätta de heliga berät-
telserna.

Heligt möte
1. Fundera på egen hand och försök hitta ett gott minne av en situa-

tion, plats eller händelse där du upplevde ett heligt möte. Alterna-
tivt tänk efter och hitta ett gott minne av ett heligt möte som du 
fått dig berättat, sett eller hört. Gör dig gärna till språkrör för den 
som upplevde det heliga mötet.

2. Dela under ett par minuter era minnen med varandra två och två. 
Lyssna noga för sedan ska du återberätta den andres minne.

3. Berätta det du fick höra i storgrupp (eller, om ni är många, i grup-
per om max åtta personer). Lyssna till varandra och försök sam-
manfatta det ni hört utifrån: Vad hörde vi? Vad upplevde vi? Vad 
kan vi som församling lära oss?

Samtal

Hanna Thärnold inleder sin text Dela Ordet (s 38–39) med ett citat 
från en Ikea-anställd: »Vi har en magnifik berättelse«. 
• Säger ni så om er berättelse i kyrkan?
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Dag Sandahl gör i sitt avsnitt Heliga platser (s 41–49) en resa genom 
Europa. Till sist landar han på hemmaplan. 
• Var finns din heliga plats? 
• Har församlingen någon helig plats?
• Vad tänker du på utifrån de tre H-orden: helighet, hemlighet och 

härlighet?

I avsnittet Mitt liv, min sång till dig (s 51–55) skriver Bengt Johansson 
om att tacksägelse och lovsång är bra övningar för att komma ut ur 
sig själv, sin jagiskhet, till den frihet som Gud har lovat sina barn. 
• Vad innebär »jagiskhet« för dig och vilken frihet tror du att det är 

som avses?
• Vad betyder lovsång för dig?
• »Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig« sjunger vi i Sv Ps 702. 

Märks detta i din församling? 

I Lillemor Högerås text Mötet med ett heligt du (s 59–61) lyfts frågan 
»Skulle du kunna visa mig vägen till Gud?« 
• Hur hittade du din väg till Gud? 
• Hur kan ni som församling hjälpa människor att hitta sina vägar 

till Gud?
• Håller du med om citatet av Anders Pilz på s 61: »Vårt enda skydd 

mot Gud är Gud.«?

Det finns olika metoder att använda för att berätta om de heliga berät-
telserna. En metod som beskrivs i boken är Bibeläventyret (s 62–63). 
• Vilka metoder använder ni er av i er församling i dag?
• Kan någon metod användas i andra sammanhang är vad som görs 

i dag? 

• Kan ni utveckla arbetet med att berätta de heliga berättelserna? 
• Går det att använda någon metod i sociala medier?

Följ Carina Samuelssons och Jonas Hammarströms uppmaning på s 
68: »Se er omkring!«
• Vad i era heliga rum kan få liv och berätta?
• Hur kan ni berätta om dem i möten med människor?
• Är det viktigt att berätta om sina heliga rum? För vilka?

Vägen vidare 

Utifrån vad ni under detta avsnitt har pratat om, vilka modiga steg 
behöver ni gå i er församling för att vårda det heliga?

Bön

Jesus, Faderns ord, hjälp oss att höra ditt ord 
bland det kaos av ord som ständigt översköljer oss. 
Låt oss känna igen och höra den stilla, lilla rösten 
i det heliga rummet i våra liv, 
och låt oss svara på den rösten med glädje. 
Och låt den rösten sända oss ut att leva tron för framtiden 
och förvandla världen med din kärlek. 
Amen.



6

BYGGA LEVANDE  
GEMENSKAPER

Bibelord

Läs Joh 15:1–17 enligt bibelläsningsmetoden på s 38–39 i Till tro.

1Jag är den sanna vinstocken, och 
min fader är vinodlaren. 2Varje 
gren i mig som inte bär frukt skär 
han bort, och varje gren som bär 
frukt ansar han, så att den bär mer 
frukt. 3Ni är redan ansade genom 
ordet som jag har förkunnat för er. 
4Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. 
Liksom grenen inte kan bära frukt 
av sig själv om den inte sitter kvar 
på vinstocken, kan inte heller ni 
göra det om ni inte är kvar i mig. 
5Jag är vinstocken, ni är grenarna. 
Om någon är kvar i mig och jag i 
honom bär han rik frukt: utan mig 
kan ni ingenting göra. 6Den som 
inte är kvar i mig blir som grenar-
na som kastas bort och vissnar; de 

samlas ihop och läggs på elden och 
bränns upp. 7Om ni blir kvar i mig 
och mina ord blir kvar i er, så be om 
vad ni vill, och ni skall få det. 8Min 
fader förhärligas när ni bär rik frukt 
och blir mina lärjungar. 9Liksom 
Fadern har älskat mig, så har jag 
älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10Om 
ni håller mina bud blir ni kvar i min 
kärlek, så som jag har hållit min 
faders bud och är kvar i hans kärlek.
 11Detta har jag sagt er för att min 
glädje skall vara i er och er glädje 
bli fullkomlig. 12Mitt bud är detta: 
att ni skall älska varandra så som jag 
har älskat er. 13Ingen har större kär-
lek än den som ger sitt liv för sina 
vänner. 14Ni är mina vänner om ni 

gör vad jag befaller er. 15Jag kallar er 
inte längre tjänare, ty en tjänare vet 
inte vad hans herre gör. Jag kallar er 
vänner, därför att jag har låtit er veta 
allt vad jag har hört av min fader. 
16Ni har inte utvalt mig, utan jag har 

utvalt er och bestämt er till att gå ut 
i världen och bära frukt, frukt som 
består, och då skall Fadern ge er vad 
ni än ber honom om i mitt namn. 
17Detta befaller jag er: att ni skall 
älska varandra.

Övning

Linjen:
Jag möter Gud bäst i gemenskap med andra.

Utforskande intervju
1. Prata i mindre grupper (2–4 i varje grupp, minst två grupper krävs 

för att genomföra övningen). Beskriv vilka levande gemenskaper 
som finns hos er. Saknar ni några? Hur kan de existerande gemen-
skaperna bli mer levande?

2. Utgå från ert tidigare samtal och formulera en fråga utifrån de 
svårigheter, bekymmer ni ser. Inled era frågor med till exempel: 
• Vi har en idé om … Hur tänker ni …?
• Vi skulle vilja utveckla … Hur tänker ni …?
• Vi har en fundering på att … Hur tänker ni om det …?

3. Utse en eller ett par i varje grupp till intervjuare och övriga till 
rådgivare. Intervjuarnas uppgift är att i tur och ordning gå runt till 
övriga grupper och ställa gruppens frågor. Rådgivarna besvarar de 
frågorna.

4. När intervjuarna roterat runt i alla grupper återsamlas ursprungs-
grupperna. Intervjuarna redovisar de svar och råd det fått. Varje 
grupp redovisar sedan för övriga de frågor de ursprungligen for-
mulerade och vilka svar intervjuarna samlat in på dessa.
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Samtal

Vilken gemenskap längtar du efter? Fundera och dela sedan er läng-
tan med varandra. Hur tänker du om öppna och slutna grupper uti-
från inledningstexten på s 71–72 i Till tro?

Fredrik Modéus skriver i Den stora gemenskapen (s 75–89) att försam-
lingen kan liknas vid ett örike. 
• Vilka öar och broar finns i er församling?
• Vilket är er församlings fastland, och vad skulle ni önska var ert 

fastland? 
• Går det att skapa en upplevelse av att alla är delaktiga? Vilka hin-

der finns för delaktighet? 

Sofia Littorin beskriver Ulriksbergskyrkans verksamhet i sin text 
Smågrupper i församlingen (s 91–94). 
• Vad har du för egna erfarenheter av att delta i smågruppsarbete?
• Hur kan smågruppsarbete leda till församlingsutveckling i er för-

samling? 
• Vad behöver ni göra för att utveckla smågruppsarbetet?

Texten Nya gemenskaper i sociala medier (s 97–100) av Maria Kenstam 
handlar om perspektiv på nätbaserade gemenskaper. 
• Har din församling någon gemenskap på sociala medier? I sådana 

fall, når ni andra där än i den traditionella verksamheten? 
• Är gemenskapen lika »äkta« på nätet som i övriga livet? 
• Hur kan ni skapa trygghet, gemenskap och delande på nätet? 
• Går det att vara kristen enbart i en gemenskap på nätet, utan att 

ha en gemenskap i verkliga livet?

I texten En växande församling (s 102–103) lyfter Linda Muhr Sandahl 
fram vikten av gemenskap mellan människor. 
• Har du dina vänner i kyrkan? 
• Hur kan ni utveckla vänskapen i kyrkan?
• Kan du leva som kristen utan att fira gudstjänst i gemenskap med 

andra?

Vägen vidare

Utifrån vad ni under detta avsnitt har pratat om, vilka modiga steg 
behöver ni göra i er församling för bygga fler levande gemenskaper?

Bön

Gud, tack för den heliga andens verk i oss och i vår gemenskap. 
Tack att din kyrka finns synlig i vårt samhälle. 
Vi ber för alla dina församlingar, 
de som brottas med svårigheter, 
de som gläds över framgångar. 
Vi ber om hjälp att vara tydliga kristna som pekar på dig. 
Amen. 
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FÖRTROENDEFULLT  
LEDARSKAP

Bibelord

Läs Joh 21:1–22 enligt bibelläsningsmetoden på s 38–39 i Till tro.

1Sedan visade sig Jesus igen för lär-
jungarna vid Tiberiassjön. Det gick 
till så: 2Simon Petrus och Tomas, 
som kallades Tvillingen, Natanael 
från Kana i Galileen, Sebedaios sö-
ner och två andra lärjungar var till-
sammans. 3Simon Petrus sade till de 
andra: »Jag ger mig ut och fiskar.« 
De sade: »Vi följer med dig.« De 
gick ut och steg i båten, men den 
natten fick de ingenting. 4När mor-
gonen kom stod Jesus på stranden, 
men lärjungarna förstod inte att det 
var han. 5Och Jesus frågade: »Mina 
barn, har ni ingen fisk?« De svarade 
nej, 6och han sade: »Kasta ut nätet 
på högra sidan om båten, så får ni.« 
De kastade ut nätet, och nu orkade 

de inte dra in det för all fisken. 7Den 
lärjunge som Jesus älskade sade då 
till Petrus: »Det är Herren!« När Si-
mon Petrus hörde att det var Herren 
knöt han om sig ytterplagget, för 
han var inte klädd, och hoppade i 
vattnet. 8De andra lärjungarna kom 
efter i båten med fångsten på släp; 
de hade inte långt till land, bara ett 
hundratal meter. 9Då de steg i land 
fick de se en glödhög och fisk som 
låg på den och bröd. 10Jesus sade till 
dem: Hämta några av fiskarna som 
ni just fick.« 11Simon Petrus gick 
upp på stranden och drog i land nä-
tet, som var fullt av stora fiskar, 153 
stycken. Och fast det var så många 
gick nätet inte sönder.

 12Jesus sade till lärjungarna: »Kom 
och ät.« Ingen av dem vågade fråga 
honom vem han var; de förstod att 
det var Herren. 13Jesus gick fram och 
tog brödet och gav dem, och likaså 
fisken. 14Detta var tredje gången som 
Jesus visade sig för sina lärjungar 
sedan han uppstått från de döda.
 15När de hade ätit sade Jesus till 
Simon Petrus: »Simon, Johannes 
son, älskar du mig mer än de andra 
gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du 
vet att jag har dig kär.« Jesus sade: 
»För mina lamm på bete.« 16Och 
han frågade honom för andra gång-
en: »Simon, Johannes son, älskar du 
mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du 
vet att jag har dig kär.« Jesus sade: 
»Var en herde för mina får.« 17Och 
han frågade honom för tredje gång-
en: »Simon, Johannes son, har du 
mig kär?« Petrus blev bedrövad när 
Jesus för tredje gången frågade: »Har 
du mig kär?« och han svarade: »Her-

re, du vet allt; du vet att jag har dig 
kär.« Jesus sade: »För mina får på 
bete. 18Sannerligen, jag säger dig: när 
du var ung spände du själv bältet 
om dig och gick vart du ville. Men 
när du blir gammal skall du sträcka 
ut dina armar och någon annan 
skall spänna bältet om dig och föra 
dig dit du inte vill.« 19(Så angav han 
med vad för slags död Petrus skulle 
förhärliga Gud.) Sedan sade han till 
honom: »Följ mig!«
 20Petrus vände sig om och fick se 
att den lärjunge som Jesus älskade 
följde efter, han som under måltiden 
hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst 
och frågat vem som skulle förråda 
honom. 21När Petrus såg honom frå-
gade han Jesus: »Herre, hur blir det 
med honom?« 22Jesus svarade: ”Om 
jag vill att han skall bli kvar tills jag 
kommer, vad rör det dig? Du skall 
följa mig.« 
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Övning

Linjen 
Jag tycker att min församling har en »desire to go«.
Jag ser gärna fler ideella medarbetare i församlingen.

Fyra hörn
Vi har roligt tillsammans i vår församling.
• Absolut!
• Visst har vi det, men det kan inte vara roligt jämt.
• Jag önskar att det hände lite oftare.
• Eget alternativ.

Gåvoinventering
Gör en lista på de gåvor som du har. Jämför med varandra och fun-
dera på hur ni bäst kan använda dem för att utveckla församlingen. 
Vill ni göra en mer omfattande gåvoinventering, använd Utrustad och 
delaktig (Argument, 2011).

Drömförsamling
1. Hur vill du att din församling ska se ut? Spåna fritt och skriv korta 

meningar eller ord på Post-it-lappar. 
2. Sätt upp lapparna på en tavla eller ett blädderblock. Gruppera gär-

na om det är möjligt.
3. Gör en så kallad »fransk omröstning« genom att se till att alla får 

tio runda klistermärken att fördela på de lappar de tycker är vikti-
gast. Det är tillåtet att sätta alla märken på samma lapp.

Samtal

I inledningstexten på s 105–106 ges bilden av ett hundspann som ex-
empel på ledarskap och samarbete. 
• Var i hundspannet skulle du själv vilja befinna dig?

En av de saker som Linda Muhr Sandahl tar upp i Jesus – ledarens 
förebild (s 109–112) är att de organisationer som lyckas bäst är de som 
tydligt kommunicerar sin affärsidé. 
• Vet ni vilken »affärsidé«, det vill säga vilket övergripande mål, er 

församling har? Titta gärna i församlingens dokument – försam-
lingsinstruktion, budget, verksamhetsberättelse och så vidare.

• Hur skulle du vilja formulera församlingens affärsidé?
• På s 109 listas åtta punkter som Equmeniakyrkan har med i sitt 

dokument »Ledarskap tillsammans med Jesus«. Är det någon av 
dem som du tycker att er församling är extra bra på? Är det någon 
som ni behöver utveckla? 

På s 113 finns några exempel på ledare i Bibeln. 
• Vilka av de här personerna tänker du är en god ledare? 
• Läs om dem i Bibeln och diskutera deras ledarstil. Vad kan ni lära 

av dem?
• Kommer du att tänka på någon annan ledarförebild i Bibeln?
• Tänk på en person som har varit en god ledare för dig. Berätta vad 

det var som gjorde den personen till en bra ledare.

Jens Linder skriver om ledarskap i Kyrkligt ledarskap – att lära av an-
dra? (s 115–118).
• Hur ser ledarskapet ut i er församling? 
• Är det anpassat till den tid vi lever i?
• Hur ser ni på de tre aspekterna som lyfts fram, att lära av andra, 
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att se sin samtid och hitta balansen mellan andlighet och professi-
onalism?

I texten Ideella medarbetare – vår utmaning ( s 121–127) låter Linda 
Muhr Sandahl oss möta Stina och Malin.
• Kan ni känna igen något i berättelsen?
• Har du någon gång fått frågan om att få ett ideellt uppdrag? 
• Ställer ni frågan i er församling?
• Undersökningar visar att det finns människor som vill engagera 

sig. Hur blir er församling möjliggörare för deras engagemang?

Kerstin Berggren skriver i sin text Gåvor i församlingen (s 128–129) att 
det gåvobaserade ledarskapet handlar om förtroende. 
• Om du har haft ett ideellt uppdrag, upplevde du då att du hade 

fått förtroendet att ha det?
• Hur gör ni i er församling för att upptäcka ideellas gåvor?

I texten När unga ledare får ta plats (s 131–133) möter vi Johan Reftels 
tankar om unga ledare.
• I vilka uppdrag finns unga ledare i er församling i dag?
• Vad finns det för uppdrag för unga ledare i er församling?
• Hur ser strukturen ut i er församling, kan ni relatera till eller bli 

inspirerade av Johan Reftels tankar om en annorlunda struktur?

Vägen vidare

Utifrån vad ni under detta avsnitt har pratat om, vilka modiga steg 
behöver ni göra i er församling för att komma vidare med det förtro-
endefulla ledarskapet?

Bön

Gud vi tackar för alla ledare i vår kyrka, 
alla anställda med särskilda ledaruppdrag 
och alla frivilliga som tar ledaransvar. 
Vi ber om klokhet att dela ansvaret med andra. 
Vi ber för goda möjligheter till fortbildning 
och för dem som leder dessa. 
Vi ber för alla dem som är ledare, 
men brottas med dåligt självförtroende och självkänsla. 
Kom med din heliga Ande och ingjut hopp och självsäkerhet i dem. 
Vi ber om goda ledare i alla våra församlingar i vår kyrka. 
I Jesu namn. 
Amen.
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LÄRJUNGASKAP I DAG

Bibelord

Läs Joh 1:35–51 enligt bibelläsningsmetoden på s 38–39 i Till tro.

35Nästa dag stod Johannes där igen 
med två av sina lärjungar. 36När 
Jesus kom gående såg Johannes på 
honom och sade: »Där är Guds 
lamm.« 37De båda lärjungarna hörde 
vad han sade och följde efter Jesus. 
38Jesus vände sig om, och då han såg 
att de följde honom frågade han vad 
de ville. De svarade: »Rabbi (det 
betyder mästare), var bor du?« 39Han 
sade: »Följ med och se!« De gick 
med honom och såg var han bodde 
och stannade hos honom den da-
gen. Det var sent på eftermiddagen. 
40Andreas, Simon Petrus bror, var en 
av de två som hade hört Johannes 
ord och följt med Jesus. 41Han träf-
fade först sin bror, Simon, och sade 
till honom: »Vi har funnit Messias« 

(det betyder Kristus). 42Han tog 
med honom till Jesus. Jesus såg på 
Simon och sade: »Du är Simon, 
Johannes son. Du skall heta Kefas« 
(det betyder Petrus).
 43Nästa dag tänkte Jesus bege sig 
därifrån till Galileen. Då träffade 
han Filippos. Han sade till ho-
nom: »Följ mig!« 44Filippos var från 
Betsaida, från samma stad som An-
dreas och Petrus. 45Filippos träffade 
Natanael och sade till honom: »Vi 
har funnit honom som det står om i 
Moses lag och hos profeterna, Jesus, 
Josefs son, från Nasaret.« 46Natanael 
sade: »Kan det komma något gott 
från Nasaret?« Filippos svarade: 
»Följ med och se!« 47Jesus såg Nata-
nael komma och sade om honom: 

»Där är en sann israelit, en som är 
utan svek.« 48Natanael frågade: »Hur 
kan du känna mig?« Jesus svarade: 
»Innan Filippos ropade på dig såg 
jag dig under fikonträdet.« 49Nata-
nael svarade: »Rabbi, du är Guds 
son, du är Israels konung.« 50Då 

sade Jesus till honom: »Du tror där-
för att jag sade att jag såg dig under 
fikonträdet. Större ting skall du få 
se.« 51Och han sade: »Sannerligen, 
jag säger er: ni skall få se himlen öp-
pen och Guds änglar stiga upp och 
stiga ner över Människosonen.«

Övning

Jag är Jesus lärjunge
Presentera dig med ditt namn och säg att du är Jesus lärjunge, eem-
pelvis: »Hej, jag heter Kim och jag är Jesus lärjunge.« Samtala om hur 
det kändes och vad ni upplevde.

Associationsövning
Fundera på ordet lärjunge och skriv ner andra ord som kan betyda 
samma sak.

Fyra fält
1. Fundera en och en på begreppet »lärjungaskap i dag«.
2. Fyll i de två fälten på första raden i fyrfältaren på nästa sida.
3. Prata två och två om era fält.
4. Fyll i de två sista fälten. 
5. Gå samman med två andra och prata om de två sista fälten. Hitta 

gemensamma mötesplatser, kännetecken och vad som präglar era 
rutor.
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1. När jag blev lärjunge, vad 
var det som gjorde att jag 
blev lärjunge?

• 
• 
• 
• 

2. Här får jag växa som lär-
junge i dag.

• 
• 
• 
• 

3. Här får vi som lärjungar 
växa.

• 
• 
• 
• 

4. Hit skulle jag vilja ta med 
en vän, en ny lärjunge.

• 
• 
• 
• 

Samtal
I inledningstexten på s 135–136 i Till tro talas om lärjungaskap i dag.
• Upplever du att du mött uppmaningen »Jag vill att du ska bli min 

lärjunge«?

Erik Sidenvall inleder Med relation som utgångspunkt (s 138–139) med 
en fråga.
• Vad skulle du svara om du fick frågan »Är du en lärjunge?«?
• Vad är lärjungaskap i dag? Innebär det samma sak som på Jesus 

tid?
• Hur rustar församlingen dig att vara en lärjunge? 
• Hur kallar er församling nya lärjungar?

I I vilket samhälle är vi kallade att vara lärjungar? (s 141–146) skriver 
Mikael Kurkiala att tempot ökar på alla plan, att vi till och med talar 
snabbare och att vi behöver schemalägga inaktivitet. 
• Vad är kyrkans uppgift utifrån ovanstående? 
• Vad kan er församling göra? 
• Ett antal marknadskrafter beskrivs på s 145, och samtidigt gestaltas 

kyrkan med några andra ord. Håller du med om den här fördel-
ningen? 

• Behöver kyrkan förändras för att möta behoven i dag?

Peter Wickströms text Att finna att jag redan är funnen (s 149–157) 
handlar om att lyssna in Gud och på så sätt finna sin uppgift. 
• Hur lyssnar du efter Gud?
• Hur kan du träna dig i att vara lärjunge?
• Hur kan kyrkans 2000-åriga budskap paketeras för att göra det 

möjligt att vara lärjunge i dag?

Linda Muhr Sandahl talar i Att rusta människor för lärjungaskap (s 
158–159) om kristna förebilder.
• Vilka kristna förebilder har du?
• Hur kan ni i er församling bli inspirerade av Faith at home i ert 

arbete?
• Hur tänker ni om utmaningen »Vad kan du konkret skicka med 

hem för att underlätta att tron får en plats i hemmet?«

Vägen vidare

Utifrån vad ni under detta avsnitt har pratat om, vilka modiga steg 
behöver ni göra i er församling för att underlätta för människor att 
vara lärjungar i dag?
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Bön

Gud, vi vill tacka dig för den som först visade oss på Jesus, 
[deltagarna kan säga namnen högt eller för sig själva]. 
Vi ber för dem som har ett särskilt ansvar i vår församling 
för undervisning och lärjungaskap. 
Sänd din Ande till oss när vi planerar för framtiden 
och hur vi ska möta nya människor 
och vara med att göra nya lärjungar. 
Amen.
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GÖRA SKILLNAD  
I VÄRLDEN

Bibelord

Läs Joh 13:1–17 enligt bibelläsningsmetoden på s 38–39 i Till tro. 

1Det var strax före påskhögtiden 
och Jesus visste att hans stund hade 
kommit, då han skulle lämna värl-
den och gå till Fadern. Han hade 
älskat sina egna som levde här i 
världen, och han älskade dem intill 
slutet.
 2De hade samlats till måltid, och 
djävulen hade redan ingett Judas, 
Simon Iskariots son, att förråda 
Jesus. 3Jesus visste att Fadern hade 
lagt allt i hans händer och att han 
hade utgått från Gud och nu åter-
vände till Gud. 4Han steg upp från 
bordet, tog av sig manteln och band 
en handduk om livet. 5Sedan hällde 
han vatten i tvättfatet och började 
tvätta lärjungarnas fötter och torka 

dem med handduken som han hade 
bundit om sig. 6När han kom till 
Simon Petrus sade denne till ho-
nom: »Herre, skall du tvätta mina 
fötter!« 7Jesus svarade: »Vad jag gör 
förstår du inte nu, men senare skall 
du fatta det.« 8Petrus sade: »Aldrig 
någonsin får du tvätta mina fötter!« 
Jesus sade till honom: »Om jag inte 
tvättar dig har du ingen gemenskap 
med mig.« 9Då sade Simon Petrus: 
»Herre, tvätta inte bara mina fötter 
utan också händerna och huvu-
det.« 10Men Jesus sade till honom: 
»Den som har badat behöver bara 
få fötterna tvättade, i övrigt är han 
ren. Och ni är rena, dock inte alla.« 
11Han visste nämligen vem som skul-

le förråda honom, och därför sade 
han att de inte alla var rena.
 12När han hade tvättat deras fötter 
och tagit på sig manteln och lagt 
sig till bords igen sade han till dem: 
»Förstår ni vad det är jag har gjort 
med er? 13Ni kallar mig mästare och 
herre, och det med rätta, för det är 
jag. 14Om nu jag, som är er herre 
och mästare, har tvättat era fötter, är 

också ni skyldiga att tvätta varandras 
fötter. 15Jag har gett er ett exempel, 
för att ni skall göra som jag har gjort 
med er. 16Sannerligen, jag säger er: 
en tjänare är inte förmer än sin her-
re, och en budbärare inte förmer än 
den som har sänt honom. 17Vet ni 
detta är ni saliga om ni också hand-
lar så.«

Övning

Linjen
• Globaliseringen är världens räddning.
• Det är den lokala församlingens uppdrag att göra skillnad i värl-

den.

Fyra hörn
Jag tycker att det är viktigast att man delar med sig av: 
• kunskap/erfarenheter 
• saker/pengar 
• tid 
• öppet hörn 

Jag är bäst på att dela med mig av: 
• kunskap/erfarenheter 
• saker/pengar 
• tid 
• öppet hörn 
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Påverka
Hur vill du genom din församling påverka världen att bli en bättre 
plats att leva på för fler? Fundera både utifrån ett lokalt perspektiv 
och ett globalt perspektiv. Skriv ner 5–10 saker på blädderblock.

Samtal

Det här kapitlet handlar om att göra skillnad i världen.
• På vilka sätt gör er församling i dag skillnad för de människor ni 

möter?

Jens Linder skriver i Kyrkan som hoppets förmedlare (s 165–173) om 
vikten av framtidstro och hopp.
• Hur förmedlar ni i er församling att det finns hopp? Förväntas 

kyrkan göra det? 
• Citatet »Även om jorden skulle gå under i morgon skulle jag plan-

tera mitt äppelträd i dag« tillskrivs Martin Luther. Vad innebär det 
citatet för dig, för er och för er församling?

• »Berätta så att det berör«, uppmanar Jens Linder. Hur berättar ni 
om evangeliet i dag?

• Hur kan syndabekännelsen bli en del av berättelsen om livet?

I Hanna Näverbrants text om diakonicentrum i Växjö (s 175–177) 
skriver hon om deras tre ledord: öppenhet, delaktighet och föränd-
ring.
• Hur kan dessa ledord inspirera er i er församling?
• Hur ser ni att diakonverksamheten i er församling kopplas till  

altaret?
• Hur ser ni på de brännande frågorna på s 177?

I Teologi tillsammans med unga (s 179–182), som är en kort beskriv-
ning av Fryshuskyrkans verksamhet, betonar skribenterna vikten av 
samverkan. »Unga människor finns ofta i flera sammanhang samti-
digt, och för att kunna stödja dem behöver vi samverkan.«
• Vilka samverkar ni med i er församling? Vilka skulle ni vilja sam-

verka med?
• I avsnittet »Meningsskapande rum« beskrivs vikten av samman-

hang där unga och vuxna tillsammans får möjligheter att utveckla 
sin förståelse av livet och tron på livets Gud. Vilka meningsska-
pande rum finns i er församling?

• Var i er församling sker kreativa och meningsskapandes möten 
mellan människors personliga livsupplevelse och den kristna tradi-
tionen?

• Var i församling sker dialogen mellan ungdomskultur och guds-
tjänsttradition?

Magnus P Wåhlin skriver i Mission stavas diakoni (s 185–189) utifrån 
Ann Morisys tankar om kyrkans sätt att göra skillnad i världen och 
om kristet motstånd. 
• Om vi som kristna är vi kallade att göra motstånd, vad innebär 

det för dig, för er och för er församling? 
• Vad finns det för strukturer som förminskar människans värde? 

Hur kan ni motverka detta?
• På s 188 citeras ett avsnitt ur Morisys bok Vänd utåt (Artos 2008). 

»Vi vet att vi, liksom Jesus, borde undvika makt, såsom den utövas av 
dem som har makt i samhället, och stå vid de fattigas sida. Lydnad 
för Jesus börjar i vår relation till de fattiga och marginaliserade.« Vad 
tänker ni om Wåhlins följdfrågor:  
Så hur ser det ut hos er?  
Vilka är de fattiga?  
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Vilka är de marginaliserade?  
Vilka är de sårbargjorda?  
Känner ni dem?  
Vet ni var de bor?  
Finns det ett pågående samtal med dessa människor? 

• Ann Morisys budskap sammanfattas i ett antal punkter på s 189. 
Hur ser du, ni och er församling på punkterna?

Vägen vidare

Utifrån vad ni under detta avsnitt har pratat om, vilka modiga steg 
behöver ni göra i er församling för att göra skillnad i världen?

Bön
Tänd ett ljus och ställ fram ett kors. Ha dagstidningar till hands. 
Låt deltagarna riva ut en artikel eller en rubrik, läs den och lägg den 
framför ljuset och korset. Reflektera över vad som lästs och ge rum 
för tyst bön efter varje läsning.

Gud, vi tackar för alla människor av god vilja. 
Vi tackar för alla som i vår församling arbetar 
för att göra världen till en bättre plats, 
här hos oss och i hela världen. 
Gud, gör oss känsliga för orättvisorna i världen 
och gör oss villiga att göra vad vi kan för att motverka dem. 
Hjälp oss vara frimodiga 
då vi talar om alla människors rättigheter. 
I Jesu namn. 
Amen.

Denna samtalshandledning får fritt kopieras.

Till tro kan beställas från Argument förlag, 
www.argument.se.


