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Till min hjälp att fundera och skriva detta har jag använt material från olika Pilgrimsvandringar,
Way of life, a pattern for Christian Living – en skrift från Truro stift I England, ett konfirmationsmaterial jag
började skriva ”Att hitta en vän för livet” men som det inte blev något av, ett material jag gjort inför vigslar
”Äktenskapsskolan” som handlar om Grunden, Nuet och Framtiden, vad livet lärt och naturligtvis vår Bibel.
Våren 2022 Ingemar
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Vägen - ”proviant” för vandringen med Gud
VÄGEN
är ett redskap för livet i Jesu efterföljd, lärjungaskapet, oavsett vilken kyrklig
tradition vi har, vår ålder eller andra omständigheter som präglar våra liv.
Har försökt utforma våra samlingar för att få oss att bli mer målinriktade i vår
vandring och i våra samtal med Gud. Vill att det ska vara ett enkelt verktyg för
att mer strukturerat reflektera över och att vi kan samtala om den kristna trons
betydelse i våra liv.
I början på Apostlagärningarna kallas de som vandrar tillsammans med Jesus
”några som hörde till Vägen”. Vi tillhör också de som vill gå på Vägen och få
hjälp att gå denna.
Den Heliga Birgittas enkla och fina bön får vara något av en ledstjärna när vi
tillsammans går Vägen:
Herre, visa mig din väg
och gör mig villig att vandra den.
Amen
En bön i två steg, visa vägen – helt ok, nästa steg – gör mig villig – där kan vi
sätta oss på tvären ibland.

Vad ska vi samtala om vid våra Bibelträffar:
1. Det centrala navet: Vårt svar på Guds kärlek till oss.
2. Vägen UPPÅT
3. Vägen INÅT
4. Vägen TILLSAMMANS
5. Vägen UTÅT
6. Att få det att falla på plats.
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Vägen UTÅT
Gud skapade ’allt vad synligt och osynligt är’
(Nicenska trosbekännelsen finns längst bak i häftet).

Gud inkarnerades och levde bland oss. Gud är
engagerad och på något sätt delaktig indragen
i vår gemenskap, vårt samhälle och allt liv omkring oss. På samma sätt som
Gud når oss, så är vi kallade att nå andra och att dela Guds kärlek med dem.
Vi kan dela Guds kärlek i praktiken genom att visa omsorg för behövande.
När Jesus tvättade sina lärjungars fötter talade han om för dem (och oss) att
även vi ska tvätta varandras fötter (Joh. 13:1–15). Hur tror ni att det skulle tas
om vi började tvätta varandras fötter?
Hur känner du om du utför en enkel handling i tjänst för andra som du
medvetet kan utföra i Guds namn? Genom att tjäna andra kan vi även tjäna
Kristus.
Var kan du vara med här i vår församling eller i vårt samhälle för att göra detta
enkla? Var kan du känna dig engagerad? Vilka möjligheter finns för dig att
erbjuda omsorg, gästfrihet och vänskap i ditt område (Matt. 25:37– 45)?
Det finns så få människor idag som känner till grunderna i kristen tro. Hur ska
de kunna veta mer om ingen delar med sig till dem? Kyrkan är kallad att leva
ut sin tro och att förkunna den. Hur kan vi bidra?
Vi kan bjuda in folk till att besöka en gudstjänst tillsammans med oss, speciellt
vid högtider och andra speciella tillfällen. Vi kan naturligtvis be för dessa i
förväg.
Vägen utåt …
• handlar om att upptäcka Guds rike mitt ibland oss och att engagera sig
• handlar om att söka att ändra livet för de som har det sämre än oss själva
• handlar om att dela Guds kärlek med andra i både handling och ord
Gud finns i våra liv och därför är vi kallade att vara aktiva delar i vårt samhälle och allt
liv omkring oss. Precis som Gud når till oss, så är vi kallade att nå ut till andra för att
dela Guds kärlek med dem. Att gå vägen UTÅT handlar om att upptäcka Guds rike
mitt ibland oss och att vara med. Det handlar om att dela Guds kärlek med andra i
både ord och handling, att försöka förändra livet för dem som är mindre lyckligt
lottade än vi själva.
Vägen, sida 4

Innan vi börjar på riktigt:
Använd en liten stund för att känna att du är här, att du är här nu. Det är så
lätt att vara splittrad och vara på många platser samtidigt:
• Tänk tillbaka på den senaste veckan och kom ihåg allt du har gjort för andra
på olika sätt. Kom ihåg alla olika sammanhang och situationer du har varit i
och vad var och en har krävt av dig.
• När du tänker tillbaka på veckan kan du säkert Guds närvaro i de olika
situationer och sammanhang du är involverad i.
• Nu när vi kommer till den fjärde och sista delen av Vägen UPPÅT, INÅT,
TILLSAMMANS och UTÅT (vi har även sista delen ”Att få detta att falla på
plats”) tycker du att det runda diagrammet som du fick fylla första gången har
ändrats något?
Bibelord att läsa:
Johannes 13:1–15, Matteus 25:37– 45, Matteus 5:13-16
Hur kan dessa Bibelavsnitt hjälpa oss att tänka på Vägen UTÅT?
När det gäller uppmaningen i Matteus 5 att vara salt och ljus i världen, kan
det vara bra att komma ihåg att salt på Jesu tid var kopplat till fyra viktiga
egenskaper:
1. Renhet (produkt av bara sol och hav och vit färg, salt representerade renhet
och det ingick i några judiska offer).
2. Konserveringsmedel (används för att hålla maten dålig, hålla förruttnelsen i
schack och hålla saker fräscha)
3. Lägga till smak (mat utan salt är intetsägande; salt tillför något alternativt
att ta fram den sanna smaken av mat och att ge bett!).
4. Läkning (läggs på sår för att sterilisera och underlätta läkning).
Att bli kallad att vara "världens ljus" kan innehålla fler delar än vi först tänker.
Om vi försöker tänka lite utanför boxen, hur kan du/jag vara ett ljus för Vägen
UTÅT?
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Fundera och anteckna:
Tänk efter vad du gör under en vecka. Kom ihåg alla olika delar av ditt liv till
exempel arbete, frivilligarbete, kyrka, tid med familj och vänner, att ta hand
om släktingar, fritidsintressen, fysisk aktivitet/träning, bön och bibelläsning,
hushållssysslor etc.
Kan du se dessa aktiviteter som en del i att gå VÄGEN och de fyra olika
delarna UPPÅT, INÅT, TILLSAMMANS och UTÅT?
Kan du få in dessa i cirkeldiagrammet här på sidan?
När vi träffades första gången hade vi ett annat cirkeldiagram vars mål var att
det skulle vara en balans i livet och alla aktiviteter vi har.
Hur ser ditt nya diagram ut? Är det någon del som har för många
”aktiviteter”?

UPPÅT

UTÅT

INÅT

TILLSAMMANS

Vägen, sida 6

Tänk nu på det du har skrivit in i cirkeln och var detta finns i cirkeln.
När du tänker, reflekterar, över allt detta: vad är det som gör att dessa
aktiviteter, händelser, finns där de finns, vilka tankar får du när du ser på
detta?
Jag hittade några frågor som man kan ställa sig inför allt detta som vi ”gör”:
• Är jag en noggrann förvaltare av Guds skapelse och de resurser som står
till mitt förfogande?
• Är jag medveten om hur denna aktivitet kan ha en effekt på dem jag bor
närmast?
• Är jag medveten om min makt som konsument och mitt ansvar för
medmänniskors välmående, nära hemmet och över hela världen?
• Lever jag efter en politisk ståndpunkt som speglar budskapet om Guds
rike?
• Delar jag i ord och handling de goda nyheterna om Guds kärlek?
• Är jag rättvis och barmhärtig?
• Använder jag mina gåvor och förmågor för att bygga Guds rike genom
kyrkans uppdrag?
• Visar jag gästfrihet av hjärta och hem till de fattiga?
• Är jag salt i världen? (ger smak, bevarar renhet, läker sår?)
• Är jag ljus i världen? (exponerar mörker och dubbelhet, ger värme, ljus och
klarhet och insikt?)
Den här listan är inte till för att få oss att må dåligt över att vi inte kan svara
"ja" på dem alla! Det kan snarare ge oss ett sätt att reflektera över allt detta
som vi gör alla de aktiviteter vi är engagerade i.
Under den närmaste månaden så kanske du skulle vilja svara på en av
frågorna varje vecka. Du kan skriva en liten lapp för minnet och ha på t.ex.
kylskåpet eller badrumsspegeln eller baksidan av din ytterdörr. Låt lappen
påminna dig om att reflektera över syftet och källan till varför du gör allt du
gör.
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Vilka tankar får du när du läser detta?
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Nicenska Trosbekännelsen
Formulerades av konciliet i Nicea år 325. Texten fick sedan sin slutgiltiga
grekiska utformning vid konciliet i Konstantinopel år 381.
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen och tagit mandom
genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått,
efter skrifterna, och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern och Sonen,
på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna;
och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen.
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