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Välkommen hem- livet med Jesus
Detta material ges ut som en del av Frälsningsarméns vision ”Välkommen hem – Livet med

Jesus”. Vår förhoppning är att materialet ska bli ett redskap för samtal där vi tillsammans

upptäcker mer av livet med Jesus. Vi hoppas också att modellen som presenteras i

materialet ska hjälpa var och en att hitta sin plats i gemenskapen så att våra kårer kan

återspegla Jesus för människor i vår närhet. Varje samling börjar med en undervisningsfilm

som tar ca 10 minuter. Därefter används detta häfte med fördjupning kring samlingens tema

i form av fler bibelord, kommentarer och samtalsfrågor. Materialet passar bra för olika typer

av smågrupper och varje samling beräknas ta ca en timme. 

 

Alla bibelcitat i materialet är hämtade ur Folkbibeln 2015.

Utgivare:              Programkontoret

Text:                   Ewa-Marie Kihlagård

Layout:                Lina Melkersson



Samling 1. Jesus som förebild

Titta på filmen och samtala därefter om

- Vad lade du särskilt märke till av det som sades i filmen? 

- Vad väckte ditt intresse och din nyfikenhet? 

 

Läs bibelorden från filmen tillsammans

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till

herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi

kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en

fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Ef 4:11-13 

 
Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de

fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de

förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Luk 4: 18-19

 

En modell med fem perspektiv

Vi såg i filmen att detta material presenterar en modell med fem perspektiv: Bygga –

Lyssna – Berätta – Älska och Växa. Vi hoppas att modellen ska hjälpa var och en att

hitta sin plats i uppdraget för Guds rike. Den personlighet vi har kommer göra att vi känner

oss mer hemma i något eller några av de fem perspektiven. Ofta har vi kanske tänkt på de

fem tjänsterna som beskrivs i Efesierbrevet som något som gäller några få personer i Guds

rike. Det finns personer som har en kallelse för en av de fem tjänsterna men vi vill

verkligen betona att vi alla kan hitta vår plats i dessa, och att alla gåvor behövs. Hela Kristi

kropp behöver vara i funktion! Jesus vill utrusta varje troende genom sin helige Ande så att

vi tillsammans kan göra den tjänst vi är kallade till. Syftet med de fem tjänsterna är att

kåren ska byggas upp. Vår längtan bör vara att vi ska bli mer och mer lika Jesus. När vår

gemenskap blir uppfylld av honom kommer vi också att leva i enhet med varandra.

Bibelordet i Efesierbrevet talar om att vi ska nå enhet i tron, kunskap om Guds son och en

mognad som motsvarar Kristi fullhet. Genom att använda modellen i detta material kan ni

tillsammans utvärdera hur er kår eller er gemenskap fungerar idag. Ni kan också ha den

som utgångspunkt för hur ni vill att gemenskapen ska formas och utvecklas.

Jesus som förebild

I filmen hörde vi att Jesus förkroppsligar alla fem perspektiven och han tjänade i alla dessa

tjänster genom sitt liv här på jorden. Han är därför den allra bästa förebilden vi kan ha när

vi tjänar honom och bygger upp kåren. Ju mer lika Jesus vi blir desto mer kan människor i

vår närhet se Jesus genom oss. Jesus ledarskap var ett tjänande ledarskap. Han såg

människorna och han mötte deras behov. Han regerar inte som en världslig kung som styr

och ställer med sitt folk utan Jesus regerar genom våra hjärtan. Frivillig efterföljelse är den

utmaning vår ledare ger oss. Jesus avstod från allt för vår skull. Han var ödmjuk och satte

andra högre än sig själv. Den karaktären och attityden behöver prägla oss när vi tjänar

Honom, oavsett vilket av de fem perspektiven vi känner oss mest hemma i.
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Samling 1. Jesus som förebild

Fler bibelord att läsa

Joh 20:21 - Jesus som apostel - BYGGA

Ordet apostel betyder att vara sänd. Detta bibelord visar tydligt att Jesus är en apostel.

Jesus sändes av Fadern till världen för att rädda världen. Genom sin död och uppståndelse

etablerade han något helt nytt, Guds rike. Han kom för att öppna en ny väg, vägen till

frälsning. Han kom för att nå nya människor, de förlorade, och föra dem in i Guds rike. Han

gjorde också det som kännetecknar en apostel, han utrustade andra för tjänst och sände ut

dem att förkunna Guds rike.

 

Joh 15:15b - Jesus som profet - LYSSNA

I evangelierna ser vi vid flera tillfällen att Jesus uppenbarar sanningar om människor som

han mänskligt sett inte kan känna till. Han talar profetiskt in i människors liv. Han talar

också vid flera tillfällen om sådant som kommer att ske. I sin tjänst var Jesus beroende av

att söka sin Faders vilja genom bön och vi ser gång på gång att Jesus går undan för att be.

I denna bibelvers ser vi att Jesus var helt beroende i sin tjänst av att lyssna till Fadern och

dela med sig av det Fadern lät honom höra. 

 

Mark 1:15 - Jesus som evangelist - BERÄTTA

Jesus talar gång på gång om att Guds rike har kommit och att det är dags att omvända sig.

Han förkunnar de goda nyheterna och han demonstrerar Guds rike genom att människor

helas och befrias. Jesus talar inte bara om de goda nyheterna utan han är de goda

nyheterna för världen. Genom hela Nya testamentet kan vi hämta inspiration för en

evangelists tjänst genom att se på Jesus.

Joh 10:11-15 - Jesus som herde - ÄLSKA

Jesus beskriver sig själv som den gode herden och han förklarar relationen mellan honom

och fåren. Han säger att fåren lyssnar till hans röst och att han älskar fåren så mycket att

han ger sitt liv för dem. I evangelierna ser vi många exempel på hur Jesus visar omsorg och

stöd. Han talar med den som är ensam och han tröstar den som är trött. Han leder den

som är vilsen rätt och han ger den som är hungrig att äta. Han inbjuder till gemenskap. 

 

Mark 6:2 - Jesus som lärare - VÄXA

Genom hela evangelierna är det tydligt att Jesus är en fantastisk lärare. Han förklarar och

övertygar. Han ställer frågor och han svarar på frågor. Han använder bilder och liknelser

och redan som barn väckte han folkets häpnad över sin vishet och kunskap.
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Samling 1. Jesus som förebild

Samtala om

- Vilket eller vilka av de fem perspektiven i Jesus tjänst tycker du lyfts fram mest i kyrkans

undervisning, sånger och samtal om Jesus?

- Titta på cirkeln med perspektivet Lyssna och ge varandra exempel på hur Jesus fungerade

i detta perspektiv.  

- Jesus visade oss ett tjänande ledarskap. Vad tänker du att ett tjänande ledarskap innebär?

- Vilket av de fem perspektiven är du mest intresserad av att veta mer om? Vilket av

perspektiv känner du spontant igen dig själv i?

 

Fundera enskilt

Ta en kort stund där varje deltagare får fundera och reflektera kring några frågor om

dagens tema. Dessa funderingar och tankar behöver inte delas i gruppen.  

- Vilken bild av Jesus berör ditt hjärta mest – Jesus som apostel, profet, evangelist, herde

eller lärare?

 

Bön gör skillnad

- Be att er gemenskap ska vara en gemenskap där Jesus är i centrum och att det ska

märkas tydligt så att andra människor kan se Jesus.

- Be att kåren ska formas mer och mer efter den bibliska modell där de fem tjänsterna och

perspektiven är i funktion.
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Samling 2. Bygga

Titta på filmen och samtala därefter om

- I filmen talas om att Kristi kropp behöver vara i rörelse för att må bra. Vad tänker ni om

det? Hur märks det att Kristi kropp är i rörelse?

 

Läs bibelorden från filmen tillsammans

Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus

själv. Ef. 2:20

 

De ska bygga upp gamla ruiner, upprätta det som förr legat öde. De ska bygga upp

ruinstäderna igen, platser som varit öde i generation efter generation. Jes. 61:4

Bygga 

Vi behöver människor i Guds rike som ser möjligheter och har nya kreativa idéer. I vårt land

finns områden och platser där evangeliet inte är känt. För att nya människor ska få en

chans att omvända sig behöver vi prova nya vägar. Evangeliet är det glada budskapet om

frälsning som Bibeln förkunnar. Budskapet förändras inte men det sätt vi ger det vidare på

behöver förnyas och utvecklas. Nya generationer behöver nås på nya sätt och människor

med olika bakgrund behöver få evangeliet presenterat på ett begripligt och relevant sätt. Vi

behöver fundera på hur vi utför vårt uppdrag på bästa sätt idag. Att utveckla former och

verksamheter kräver vision och kreativitet men också långsiktighet och strategiskt

tänkande. Den som är en apostel har ständigt ögon på nya människor som kan tränas i

lärjungaskap och ledarskap. Att forma team som kan komma i funktion för olika uppdrag är

en förutsättning för att kårer ska kunna växa och nå ut till nya områden.  

Vi lägger ofta mycket tid och kraft på att människor ska komma till oss i kyrkan för att höra

de goda nyheterna. Vi gör olika ansträngningar för att göra kårens program lockande. Detta

behöver inte vara fel men för att nå fler nya människor behöver vi på nytt bli mer av en

missionsrörelse där vi sänder människor ut i vår omgivning. Att vara en lärjunge är att vara

sänd till den här världen. Var och en av oss kan göra skillnad i vår 

vardag. Vi är de goda nyheterna för människor vi möter och där 

vi går fram går Guds rike fram.
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Samling 2. Bygga

Fler bibelord att läsa

Luk 9:1-6

Jesus kallade samman tolv lärjungar som han tränade och utrustade innan han sände ut

dem att utföra uppdraget. I perspektivet bygga behöver vi tänka som Jesus tänkte. Vilka

kan jag samla i ett team för att lära ut det jag har lärt mig? Vem kan jag vara en förebild

för och hur kan jag ge uppdraget vidare till andra? 

 

Rom 15:20

Att ta Guds rike till nya människor, områden och platser är en stark drivkraft hos den som

har en kallelse att bygga. Aposteln känner en ständig frustration över att kyrkan inte

förnyas, utvecklas och når ut till samhällets alla delar. Att lägga grunden för ett nytt arbete

ger glädje och mening för den som älskar att bygga.

1 Kor 3:10-15

Här talar Paulus om betydelsen av att lägga rätt grund men också vikten av att bygga på

ett genomtänkt och stabilt sätt. Att bygga handlar om strategiskt tänkande och

långsiktighet. Varje bra bygge behöver en ritning att följa. Det handlar också om att se vad

som behöver rensas bort och vad som behöver fördjupas i kåren. Ett tydligt fokus på Jesus

Kristus själv som grunden måste prägla hela bygget. En apostel är också beredd att lämna

över bygget till andra som kan bygga vidare på den grund som är lagd. Den som är

entreprenör och igångsättare i Guds rike är alltid på väg vidare och det behövs därför

människor runt omkring som kan fortsätta att fördjupa och utveckla bygget. 

 

Jes 43:19

Profeten Jesaja såg en ny väg och nytt liv. Den som har apostolisk tjänst behöver tjäna

tillsammans med profeten. Profeten lyssnar in vad Gud har på sitt hjärta. Aposteln tar emot

visionen och börjar arbeta för att den ska förverkligas. Ibland kan den som vill ta nya

initiativ och prova nya vägar känna sig ensam eftersom inte alla ser samma möjligheter. En

del människor har lättare att se och fokusera på ökenmark än att upptäcka källor av vatten.

Den som vill se liv och utveckling behöver vara uthållig i att övertyga andra och hålla fast

vid övertygelsen om att det är värt att pröva nya vägar.
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Samling 2. Bygga

Samtala om

- Hur beskrivs de personer som känner sig hemma i Bygga-perspektivet i filmen? Kan ni se

att ni har personer med den personligheten och karaktären i er kår eller grupp?

- Hur kan vi lära oss att ta vara på människor med nya idéer och visioner och ge dem

utrymme att vara i funktion? 

- Vad är utmaningen med att vissa personer alltid vill starta nya saker och nå nya

människor? 

- Finns det något område i er stad eller en ny målgrupp av människor som ni skulle vilja nå

genom er kår? Hur skulle det kunna ske?

 

Fundera enskilt

Ta en kort stund där varje deltagare får fundera och reflektera kring några frågor om

dagens tema. Dessa funderingar och tankar behöver inte delas i gruppen.  

- Hur känner du dig när du tänker på förändring? Är det positivt eller negativt för dig?

Varför tror du att du känner så?

 

Bön gör skillnad

- Be att Gud ska visa er och ge er vishet om något i er kår skulle behöva avslutas eller ta

en paus för att ge utrymme för nya satsningar.

- Be om vägledning hur er kår eller smågrupp kan ta nya initiativ för att nå nya människor

med evangeliet.

- Be om nya ledare för de grupper eller områden ni saknar ledare i er kår. Be om ledare för

nya initiativ som ni vill ta.
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Samling 3. Lyssna

Titta på filmen och samtala därefter om

- I filmen talas om att bön och tillbedjan skapar en ”väldoft i huset” som människor dras

till. Det sägs också i filmen att Guds närvaro är attraktiv. Vad tänker ni om det? 

 

Läs bibelorden från filmen

Då kom HERREN och ställde sig där och ropade som förut: ”Samuel! Samuel!” Samuel

svarade: ”Tala, din tjänare hör”. 1 Sam 3:10

 

Han väcker varje morgon mitt öra, väcker det till att lyssna som lärjunge. Jes 50:4 b

 

Lyssna

Vi lever i en tid där massor av information kommer till oss. Vi är nästan ständigt

uppkopplade och de senaste nyheterna både globalt och lokalt når oss i samma ögonblick

som de sker. Samtidigt nås vi också av många olika budskap där grundtonen är att varje

person blir lycklig genom att följa sin egen väg och övertygelse. För oss som vill följa Gud

är det en utmaning att skapa tid och utrymme för att lyssna in hans vägledning. Behovet

att höra vad Gud har på sitt hjärta för sitt folk i en tid som denna är stort och vi behöver

hjälpas åt att prioritera detta. Genom att umgås med Gud lär vi oss känna igen hans röst.

Genom att umgås med andra troende lär vi oss att tillsammans pröva vad som verkligen är

från Gud och vad som är våra egna tankar och idéer. Det är också viktigt att vi undersöker

om det som vi upplever att Gud säger stämmer med Guds ord. Gud talar alltid på ett sätt

som bekräftar det han redan sagt i sitt ord. När vi lyssnar in Guds hjärta kommer vi precis

som profeterna i Gamla testamentet att uppröras över samhällets orättvisor. Profeterna

ställde sig upp och sa ifrån när människor behandlades felaktigt. När vi som Guds folk

kämpar för social rättvisa är grunden alltid att vi tjänar en rättfärdig Gud som älskar varje

människa. Vi vet att han är god och rättfärdig och att han älskar hela sin skapelse.

Frälsningsarméns pionjärer var inte rädda att säga ifrån när samhället behövde förändras.

Genom både ord och handling skapade man opinion för en förändring.  De personer i kåren

som känner sig hemma i perspektivet lyssna har en stor hunger och 

längtan att vara i tillbedjan och bön. De älskar Guds närvaro! De 

brinner för att verkligen få se Guds vilja uppenbaras och de är 

noggranna med att följa hans tilltal. I detta perspektiv finns 

också de människor som trivs bäst ute i samhället bland 

människor i utsatthet eller i dialog med makthavare och 

beslutsfattare.
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Samling 3. Lyssna

Fler bibelord att läsa

Upp 2:17 

Denna uppmaning återkommer gång på gång i Uppenbarelseboken. Det är en påminnelse

om att vi som kår behöver lyssna in Guds vägledning. Att lyssna till Guds röst handlar inte

bara om att söka vägledning för sitt eget liv även om Gud vill tala till oss personligt. Vi får

aldrig tappa bort att vi tillsammans är Kristi kropp på jorden och att Herren vill tala till sitt

folk. Det finns en risk att vi som Guds folk blir alltför individualistiska, eftersom det är

trenden som råder i vår omvärld. Nya testamentet talar gång på gång om ”alla de heliga”

vilket visar oss att han ser oss som en gemenskap.

 

Jeremia 33:2-3 

Bibeln är full av löften för den som vänder sig till Herren! När vi lever i gemenskap med

Gud som har all makt och som har skapat allt, då kan vi få veta hans hemligheter och vi

kan få se vad han längtar efter att göra. När vi fått en glimt av vad Herren vill göra vänder

vi oss frimodigt till honom i bön och åkallan och ber att hans planer ska gå i fullbordan.

 

Amos 3:7-8

Detta bibelord visar också att Herren vill uppenbara för oss vad som är på gång. Han vill ge

sitt folk en förhandsvisning och han vill samverka med oss i det som sker på jorden. 

 

Amos 5:11-15, 24

Amos är en av de mest kända ”socialprofeterna” i Gamla testamentet. Han fick gång på

gång i uppdrag att avslöja orättvisor och tala till folket som handlade fel och förtryckte de

fattiga. Hans längtan och bön var att rättfärdigheten skulle få råda. Det kan inte ha varit en

lätt uppgift Amos hade. Att avslöja falskhet och girighet möts oftast inte av glada tillrop

och applåder.

9



Samling 3. Lyssna

Samtala om

- Var, när och hur upplever du oftast Guds närvaro?

- På vilka olika sätt talar Gud till sina barn? 

- Vilka orättvisor upprörs du över? Vad tror du Gud tänker om detta?

- Hur kan vi som Guds folk vara en röst för de utsatta?

 

Fundera enskilt

Ta en kort stund där varje deltagare får fundera och reflektera kring några frågor om

dagens tema. Dessa funderingar och tankar behöver inte delas i gruppen.  

- Fråga Herren om det är något speciellt han vill påminna dig om eller säga till dig just nu. 

- Hur kan du skapa mer utrymme i din vardag för att lyssna till Guds röst och vägeldning?

 

Bön gör skillnad

- Be om Guds närvaro och använd tid för tillbedjan och för att bli medvetna om Guds

närvaro. 

- Be Gud att han lägger böneämnen på era hjärtan för denna bönestund och ta sedan en

stund att be för dessa.
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Samling 4. Berätta

Titta på filmen och samtala därefter om

- I filmen berättas om att Matteus ordnade en fest för sina ofrälsta vänner så att de skulle

få möta Jesus. Hur skulle ni som grupp kunna göra något liknande?

 

Läs bibelorden från filmen

Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på

honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin Son till världen för att

döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Joh 3:16-17

 

Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss.

Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 1 Joh 1:3

Berätta

Vi tror att det allra bästa livet en människa kan leva här på jorden är livet tillsammans

med Jesus. När Jesus lämnade jorden för att återvända till Fadern gav han oss uppdraget

att vittna och berätta om honom för hela världen. Din och min berättelse om Jesus och vad

han gjort i våra liv är verklig och sann och den kan ha stor betydelse för en annan

människas tro och liv. Den typiska bilden av en evangelist är kanske en person som

predikar evangeliet på ett övertygande och eldigt sätt, som ber för sjuka och manar

människor i stora skaror till omvändelse. Det finns evangelister som stämmer in på den

beskrivningen men det finns också många människor som har en kallelse att vara

evangelister men som fungerar i sin tjänst på andra sätt. Den person som känner igen sig i

perspektivet ”berätta” är en person som har lätt för att skapa kontakt med människor. Det

är en person som genom sin tro och sitt liv väcker nyfikenhet hos andra. Ofta är den en

person som är välkomnande och inbjudande och som ser människor. Evangelister tycker

om att samla människor och att skapa mötesplatser där människor och Jesus kan mötas. En

evangelist är själv passionerad för Jesus och vill hela tiden tala om det som hjärtat är fyllt

av. I perspektivet ”Berätta” finns orden ”leda till omvändelse” med. Att gå tillsammans

med Jesus handlar om ett livsval. Jesus säger själv att han är Vägen. 

Att gå på den väg som heter Jesus innebär alltid att andra vägar 

måste väljas bort. I Joh 3:16 läser vi om Jesus död som 

öppnade vägen för frälsning. Utan korset finns ingen 

frälsning. Det kan vara en påminnelse för oss att tänka på 

korset som en vägkorsning, korset ställer oss inför ett val. 

Om vi tror på Jesus och hans uppståndelse behöver vi 

också följa honom.
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Samling 4. Berätta

Fler bibelord att läsa

Psalm 78:3-7

Dessa bibelverser visar tydligt vårt ansvar att berätta för kommande generationer om hur

stor och mäktig vår Gud är. Verserna beskriver att vi fått ta emot vittnesbördet från våra

fäder och att vi ska berätta vidare för våra barn, så att de kan berätta för sina barn, som

ska berätta för barn som ska födas, som i sin tur ska berätta för sina barn! 

 

Matt 11:2-5

Jesus utmanade lärjungarna att gå och berätta för Johannes! Johannes hade trots sin

erfarenhet och tjänst hamnat i tvivel kring Jesus och hans person. Svaret på dessa tvivel

var enligt Jesus att helt enkelt berätta om vad som sker i Guds rike. 

 

Apg 4:20 

Genom hela Apostlagärningarna ser vi att de första lärjungarna berättar om Jesus, hans död

och hans uppståndelse. Deras liv hade blivit helt förvandlade och de kunde inte låta bli att

tala om det som de hade upplevt. Om livet med Jesus är det viktigaste i våra liv så kommer

vi att vilja tala om det så fort vi får chansen. Vilka samtalsämnen vi ägnar mycket tid åt

visar var vi har våra hjärtan och vårt fokus i livet.  

 

1 Pet. 3:15-16

Vi uppmanas att vara beredda att svara när vi får frågor om vår tro. Perspektivet berätta

behöver kopplas ihop med perspektivet växa. Det går naturligtvis fint att vittna om vad

Jesus gjort i våra liv utan att kunna särskilt mycket i Bibeln men ju mer vi lär oss om vad

Bibeln säger desto bättre förberedda är vi att hjälpa människor som är intresserade av vår

tro.
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Samling 4. Berätta

Samtala om

- Träna er att på ett kortfattat och begripligt sätt berätta och förklara evangeliet för

varandra.

- Vad tror ni är viktigt för att tron ska föras över från en generation till nästa?

- Hur tror ni att begreppet omvändelse uppfattas idag bland Guds folk och bland människor

utanför kyrkan?

- Titta på orden i perspektivet berätta och fundera över er kår. Vad är ni riktigt bra på? Vad

behöver ni förbättra?

 

Fundera enskilt

Ta en kort stund där varje deltagare får fundera och reflektera kring några frågor om

dagens tema. Dessa funderingar och tankar behöver inte delas i gruppen.  

- Vem eller vilka personer har hjälpt dig att förstå evangeliet?

- Vilka viktiga vändpunkter finns i din livsberättelse? 

 

Bön gör skillnad

- Be om nya kreativa sätt att berätta evangeliet.

- Be om goda relationer med vänner, grannar, arbetskamrater och släktingar som inte är

frälsta och be om en öppning att få presentera Jesus.
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Samling 5. Älska

Titta på filmen och samtala därefter om

- Berätta för varandra om något tillfälle då ni verkligen upplevt den nya och annorlunda

gemenskap som beskrivs i Gal 3:28 och som det talas om i filmen. 

 

Läs bibelorden från filmen 

Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det

så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag

bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev

skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Hur ofattbara är inte dina

tankar för mig, Gud, hur väldig är inte deras mångfald! Räknar jag dem är de fler än

sandkornen. När jag vaknar är jag kvar hos dig. Ps. 139:14-18

 

Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

Gal 3:28

Älska

I Frälsningsarmén hjälper och stödjer vi människor på olika sätt. Vi gör det för att varje

människa är skapad och älskad av Gud och har rätt att leva det liv man är skapad för.

Frihet, trygghet, gemenskap och delaktighet är några grundförutsättningar för ett gott liv. Vi

tror också att en relation med Gud själv är vägen till verkligt helande, helhet och mening.

Drivkraften när vi hjälper en medmänniska måste vara att varje människa ska få leva det liv

Gud skapat den för. Den övergripande rubriken för Frälsningsarméns vision är ”Välkommen

hem – livet med Jesus”. Ett fungerande hem är en plats där människor kan känna sig

trygga. I ett hem kan man växa och utvecklas som människa. Ett hem är en plats där jag

kan vara mig själv och där jag blir sedd och älskad för den jag är. I ett hem får jag göra

misstag och blir förlåten. I ett hem blir jag lyssnad på och där får jag vara med och bidra

och ta ansvar. Vi behöver hjälpas åt att forma våra kårer till hem där människor med olika

bakgrund och behov kan känna tillhörighet. Relationer är väldigt utsatta för vardagens

påfrestningar, detta ser vi både i familjer och i kårer. Om gemenskapen 

ska fungera bra behöver vi medvetet jobba med relationer. 

Samtal, dialog och öppenhet för andras uppfattningar är 

nödvändigt men det allra viktigaste är viljan att förlåta.
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Samling 5. Älska

Fler bibelord att läsa

1 Joh 4:7-12

I dessa bibelverser förstår vi att Gud är kärlekens ursprung och vi har fått förmåga att älska

eftersom vi har lärt känna Gud. Gud har visat oss att kärlek alltid leder till praktiskt

handling då han i sin kärlek gav sin egen son till oss. När vi lever i gemenskap med Gud

kommer det att visa sig i kärlek till våra medmänniskor. 

 

Fil 2:5

Enhet är viktigt för att en gemenskap ska kunna växa och fördjupas. Att tänka mer på

andra än på sig själv och att visa barmhärtighet. Paulus ger oss här en bra beskrivning av

hur vi bör förhålla oss till varandra och han avslutar med att påminna om att Jesus Kristus

är vår förebild. Genom att se på Jesus och be att hans helige Ande ska förvandla oss kan

vår gemenskap bli mer och mer präglad av Jesus och hans karaktär. När trasiga och utsatta

människor kommer till oss behöver de mötas av en trygg och kärleksfull atmosfär.

 

Matt 9:35-38

När Jesus rörde sig ute i människors vardag såg han den nöd som fanns. Människor var

vilsna och slagna. Vi lever i en helt annan tid och ett annat samhälle men vi ser många

människor med liknande behov. Jesus är den goda herden som vill leda människor hem till

sig. Vi kan vara med och visa den väg och vi kan visa den omsorg och det stöd som Gud

visar varje människa. Det börjar med att vi ser människor och deras behov.

 

Jes 58:6-12 

Här varnas för tomma religiösa handlingar och ceremonier. En äkta tro och längtan att leva

nära Gud leder till handling och ett praktiskt uttryck av vår kärlek till vår medmänniska. När

vi ser den som har det svårt och gör något för att hjälpa till kommer vi att få uppleva Guds

närvaro och vägledning.
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Samling 5. Älska

Samtala om

- Hur märks det att människor idag har stora bekräftelsebehov och hur kan vi möta det?

- Vad får dig att känna dig hemma?

- Vad är viktigt för att en gemenskap ska fungera bra?

- Fundera över något behov som finns hos människor i er närhet och hur ni skulle kunna

möta det.

 

Fundera enskilt

Ta en kort stund där varje deltagare får fundera och reflektera kring några frågor om

dagens tema. Dessa funderingar och tankar behöver inte delas i gruppen.  

- Påminn dig om att du alltid är älskad av Jesus som gett sitt liv för dig.

- Vad hindrar dig att älska alla människor?

 

Bön gör skillnad

- Be för en speciellt utsatt grupp av människor i er stad. Be att Guds kärlek ska förvandla

deras liv.

- Be om förlåtelse och försoning i relationer som gått sönder i er gemenskap eller i familjer.
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Samling 6. Växa

Titta på filmen och samtala därefter om

- I filmen användes begreppet tillväxtperioder för perioder i våra liv då vi växt extra mycket

i vår tro och vårt lärjungaskap. Kan du se att du har haft sådana perioder i ditt liv?

 

Läs bibelordet från videon 

Från den dag vi hörde det har vi därför inte upphört att be för er. Vi ber att ni ska bli fyllda

av kunskapen om hans vilja, med all andlig vishet och insikt. 10 Målet är att ni ska leva

värdigt Herren och behaga honom på alla sätt, genom att bära frukt i alla slags goda

gärningar och växa i kunskapen om Gud. Kol 1:9-10

Växa

I filmen hörde vi om hur Jesus redan som barn var intresserad av att lära sig saker. Han

satt bland lärarna i templet och han ställde frågor. Det står i Bibeln att hans vishet och

förstånd överraskade människorna. Genom att umgås med människor som är intresserade

av Bibeln kommer vi också att bli mer intresserade och vi kommer att få en chans att ställa

frågor. I samtal kring Bibeln kan vi alla bidra både genom att ställa frågor och ge svar.

Personer som känner sig hemma i perspektivet växa vill se andra människor utvecklas som

lärjungar. För att det ska kunna ske behöver Guds ord förmedlas på ett sätt som är relevant

och begripligt för olika målgrupper och åldrar. Läraren är oftast en person som vill ta redan

på fakta och förstå hur saker hänger ihop. Att jämföra olika bibeltexter och förklara

sammanhang är något som läraren tycker om. Att lära ut handlar naturligtvis inte bara om

att förmedla kunskap, det handlar också om att lyssna på frågor, föra dialog samt att visa

hur Bibeln tillämpas i det dagliga livet. Människor behöver också bli delaktiga i

beslutsfattande samt genom att få tjäna i sina gåvor. Delaktighet är ett nyckelord för ledare

i vår tid. Genom gott ledarskap blir många delaktiga och kan växa som människor och i sin

tjänst i Guds rike. Varje växande kristen gemenskap behöver regelbundet identifiera och

utrusta nya ledare. Att formas till lärjunge är en förutsättningen för att kunna bli en god

ledare för Guds rike. Den som låter sig formas kan själv 

vara med och forma andra. Den som vill bli en ledare måste 

själv vara villig att lära sig nya saker eftersom en ledare 

ständigt utmanas och ställs inför nya situationer. Allt som 

är levande växer. En levande tro och en levande kår växer 

och utvecklas om rätt förutsättningar finns. Vi behöver 

forma våra kårer och gemenskaper till sammanhang där 

det finns utrymme att växa och blomstra.
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Samling 6. Växa

Fler bibelord att läsa

Ords. 3:1-4

Ett långt liv och frid är något som många människor önskar sig. I vår tid erbjuds många

olika självhjälpsböcker och livscoaching för att människor ska uppnå hälsa och leva ett gott

liv. I Ordspråksboken talas om att det är Herrens undervisning som ger hälsa och frid. Att

låta Bibelns ord vara grunden för våra liv ger oss ett skydd och en hjälp i livets alla skeden

och skiftningar. Det ger oss en inre styrka som också kommer att påverka hela vår hälsa.

Det finns så mycket vägledning i Bibeln för olika situationer i livet men framför allt för hur

vi kan ha en relation med vår skapare och hur vi ska behandla vår medmänniska.  

 

Joh 14:26

Jesus har lovat att vi ska få hjälp av den helige Ande för att förstå det som Jesus har sagt.

Genom den helige Ande blir vi också påminda om Guds ord när vi behöver ett ord av tröst

eller vägledning i vår vardag. Att läsa Bibeln utan den helige Andes hjälp kan bli både

tungt och svårt och det kan ibland upplevas som döda bokstäver. När vi ber den helige

Ande om hjälp kommer vår bibelläsning att gå bättre.

 

2 Tim 3:14-16

Detta bibelavsnitt visar oss att Bibeln kommer från Gud! Bibeln är användbar och värdefull

för oss eftersom det är Guds ord. Guds ord behöver få en alldeles särskild plats i våra liv

eftersom Guds ord hjälper oss att bli de goda Jesus efterföljare som Gud har tänkt. Guds

ord är näring som hjälper oss att växa som lärjungar. Vi ska komma ihåg och uppskatta allt

vi blivit undervisade om under vår uppväxt. Inte alla har fått biblisk undervisning under sin

barndom. När en människa blir frälst behövs goda lärare som kan undervisa om Bibelns

sanningar. Det behövs också andliga mammor och pappor som kan ge stöd och vägledning

i det nya livet med Jesus. 

 

1 Thess 3:12-13

Vi behöver be för varandra så att vi kan växa till i tro och i lärjungaskap. Vi kan själva göra

en hel del för att växa i vår tro men vi behöver också be att Gud ska göra ett verk i oss.

Det är inte genom egen kraft vi blir mer lika Jesus utan det är den helige Ande som jobbar

med oss om vi tillåter det.
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Samling 6. Växa

Samtala om

- Har du hjälpt någon annan lärjunge att växa i sin tro? Hur gjorde du det?

- Vad tycker du är viktiga egenskaper hos en ledare?

- Vad behöver en ledare för att kunna utvecklas i sin uppgift?

 

Fundera enskilt

Ta en kort stund där varje deltagare får fundera och reflektera kring några frågor om

dagens tema. Dessa funderingar och tankar behöver inte delas i gruppen.  

- Hur har din tro vuxit det senaste året? 

- Vad är det som gjort att din tro vuxit? Vad har hindrat din tro att växa?

 

Bön gör skillnad

- Be för dem i er kår som har ett särskilt ansvar att undervisa i Guds ord. 

- Be om nya ledare på de områden i er kår där det behövs. 

 

Avslutande samtal

- Titta på modellen över de fem perspektiven och fundera tillsammans över hur de olika

perspektiven behöver fungera i team tillsammans. 

- Vilka perspektiv tror ni har lättast att tjäna tillsammans och vilka perspektiv tror ni har

störst utmaning att hitta varandra?

- Vad tar du med dig från samtalen om modellen?

- Vad vill ni som grupp se hända i er kår i förhållande till modellen med perspektiven? 
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