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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 TILLSAMMANS
Vägen TILLSAMMANS handlar om arr kristna är inte kallade att
vara lärjungar på egen hand utan att vandra Tillsammans med
andra lärjungar som medlemmar i kyrkan. Tillsammans får vi hjälpa varandra
på Vägen.
Det finns flera bilder i Nya Testamentet som hjälper oss att förstå bättre. Vi
kommer till det senare. 1 Kor 12, Ef 1:22-23, 2:19-22 och 1 Pet 2:9.
Vi förstår att Gud som Fader, Sonen, Jesus, och den Helig Ande lever ett liv
tillsammans som är präglat av kärlek. Vi är kallade att leva som Guds avbild
och att på något sätt spegla Honom. Jesus talade om för sina lärjungar att de
skulle och ska ”älska varandra… så som jag har älskat er” (Joh. 15:12). Men
ibland kan kyrkor och församlingar ha det besvärligt att leva upp till detta.
Innan vi börjar på riktigt:
• Först några ögonblick som hjälper oss med att få lite lugn och ro i början av
vår samling
• Tänk nu tillbaka på de senaste 24 timmarna och försök komma ihåg alla
samtal eller möten du har haft med olika människor under den tiden.
• När du nu minns alla möten med olika människor, hur påverkade de dig? Är
vissa möten vårdande och andra dränerande?
• Har du tänkt på att Gud, igenom eller till och med trots dessa möten, varit
nära?
• Nu får vi överlämna detta till Gud så får vi känna och bli medvetna om att
Gud är närvarande med var och en som är här just nu…
Bibelord att läsa:
1 Kor 12:12, 13 och 27
Efesierbrevet 1:19-23
1 Petrusbrevet 2:9
Bilden av församlingen som en kropp är mer känd men bibelavsnittet från
Efesierbrevet kapitel 2 använder vi kanske inte så ofta. Här liknas församlingen
vid ett hushåll eller en bostad.
Nu när vi tänker och funderar tillsammans ska vi använda oss av bilden av
församlingen som en byggnad, ett hus.
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Om vi tänker oss en byggnad eller ett hushåll – vilka tycker ni är de viktigaste,
väsentliga delarna i ett hushåll eller en bostad. Vilka funktioner har de olika
delarna?
• Vid ingången i ett hus kan det ibland behövas en dörrvakt, en person
som ser till att dörren hålls öppen för att kunna välkomna in människor.
Dörren är en gräns, men också en plats ”övergångsplats” mellan vad
som är "i" och "utanför" bostaden, en slags mötesplats.
Kan detta vara något liknande i en församling eller i en gemenskap. Det
finns människor som är nära denna ”övergångsplats”, man kanske
t.o.m. gillar att vara på kanten eller nära kanten. Hur gör vi i
församlingen då, hur håller vi kontakten, med de som är nära. Har vi
sådana i vår församling som är bra brobyggare?
• Fönstren i ett hus kan liknas vid något som hindrar huset från att bli för
stängt och igentäppt. Genom att öppna upp fönstren och släppa in lite
frisk luft. Hur kan vi öppna våra ”fönster” i kyrkan? Vad kan ”öppnare”
vara? Kan det vara humor eller kreativa idéer om hur man ska vara
kyrka. Fönster släpper också in ljus och gör att vi kan se tydligare.
• Solpanelerna eller växthuset kan vara någon som brinner för bön,
tillbringar tid i Guds närvaro för att få del av och sedan dela Andens
energi; den andliga kraftkällan kanske?
• Köket kan representera den person som skapar närande eller tröstande
andlig föda, kanske genom undervisning, predikan eller själavård.
• Väggarna både innehåller och skyddar.
• Finns det människor i vår ”husbygge” som hjälper oss hitta rätt?
I detta tänker jag att det ligger både den andliga delen, hur vi sköter
om vår kyrka att vi har en praxis i t.ex. HABU att alla ledare ska ha gått
kursen ”I trygga händer”.
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Vilka tankar får du när du läser detta?

Hur lever vi TILLSAMMANS i vårt husbygge?

Hur ska vi/du göra för att älska de människorna som är olika oss/dig i kyrkan?
Vi alla är ju olika som människor, med olika personligheter. Finns det sådana i
vår församling som du känner att du behöva ta i lite extra för att lära känna,
för att förstå och visa ”fördragsamhet” med i kärleken (Kol 3:12-14)?
Vem skulle du kunna bjuda hem för att visa denna kärlek som Jesus pratar
om?
Paulus skriver om kyrkan som en kropp med olika lemmar, där varje del har en
viktig roll att spela (1 Kor 12).
• Gud har utrustat oss alla med olika gåvor, vilket är det bästa sättet för dig
att använda dina gåvor och din tid?
• Alla kan inte vara ”synliga” samtidigt, hur känns det för dig att göra saker i
bakgrunden som inte syns och inte är så synliga och spännande?

Några gruppövningar
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Vad kan den här bilden säga som en bild av Kristi kropp,
en gemenskap av Guds folk?
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”Treenighetens ikon” av Andrej Rubljov

En av de mest kända ikonerna och den mest avbildade.
Inspirationen för ikonen är hämtad från 1 Mos 18:1-19 där Abraham i Mamres
lund får ett besök av tre män.
Andrej Rubljov vill visa på Guds generösa gästfrihet. En bild på Guds
Treenighet
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