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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, 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. 
 
Om du vill gå en Pilgrimsvandring så finns Pilgrimens sju nyckelord att ta hjälp 
av. Ord som på olika sätt kan hjälpa oss leva våra liv lite mer av hjärtat. Vissa 
saker kan man inte gå förbi i livet och inte heller samhällets krav på oss. Men 
det är viktigt att stanna upp ibland och tänka hur jag lever mitt liv. 
Dessa ”nycklar” är bra att även ha med sig på vår vandring utmed Vägen. 
 
De sju nyckelorden är: 
Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och 
delande. För att komma ihåg dessa kan du tänka på ordet FETBLAD, en 
kärleksört. Där har du första bokstäverna i nyckelorden. 
 
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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Här hittar du goda tankar om Pilgrimens 7 nyckelord. 
 
Frihet 
Inte ens i den djupaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp 
och stav gör mig trygg. 
Ps.23:4 
 

Frågor att meditera över; 
Vad är frihet för mig i tider av begränsning? 
 

Bön, Tack Gud att du vandrar med mig 
 
Enkelhet 
Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig 
in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och tjuvar 
bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är där kommer också ditt hjärta vara. 
Matt 6:19-21 
 

Frågor att meditera över; 
Vad behöver jag egentligen för att må bra? 
Hur kan jag leva i mer solidaritet med människor och med jorden? 
 

Bön; Gud lär mig leva så enkelt och ödmjukt att andra kan få leva. 
 
Tystnaden 
Innan ordet är på din tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omsluter mig 
på alla sidor, jag är helt i din hand. Ps.139:4-5 
 

Frågor att meditera över; 
Tar jag mig tid att lyssna inåt? 
Hur skapar jag stillhet i min vardag? 
 

Bön: Tack Gud att du omsluter mig på alla sidor. 
 
Bekymmerslösheten 
Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen 
ger, känn ingen oro och tappa inte modet. Joh 14.27 
 

Frågor att meditera över: 
 

Vad är jag tacksam för? 
 

Bön: Tack att du omger oss var och en med din närhet och låter oss vila i din 
stora famn. 
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Långsamhet 
Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna 
ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig 
på rätta vägar, sitt namn till ära. Ps 23:1-3 
 

Frågor att meditera över: 
Har jag själv valt den rytm jag lever i? 
Vad längtar jag efter i mitt liv? 
 

Bön, Herre hjälp mig följa dig genom livet och fyll mig med din kärlek. 
 
Andlighet 
Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och 
självbesinningens. 2 Tim1:7 
 

Frågor att meditera över; 
Vad är andlighet för mig? 
Vad är heligt för mig? 
 

Bön, Gud stärk min tro, öka mitt hopp och uppliva min kärlek. 
 
Delande 
Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det skall ni också göra för dem. 
Matt.7:12 
 

Frågor att meditera över; 
Vad kan jag dela med mig av? 
Vad önskar jag få del av i mitt liv? 
 

Bön; Gud hjälp oss dela med oss till varandra. 
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1. Det centrala navet: Vårt svar på Guds kärlek till oss. 
 
Vägen börjar med Guds oändliga överväldigande kärlek till oss.  
Guds stora kärlek kommer till uttryck i själva skapelsen, och i Jesus liv, död 
och uppståndelse. Vi älskar Gud därför han först har älskat oss.  
 
Vad blir då vårt gensvar på en sådan stor kärlek?  
Vår kristna tro måste få vara i vårt livs centrum, inte bara något i periferin. 
 
När du har hört temat för dessa Bibelsamtal:  
”Vägen” med och till liv – vad har du fått för tankar? 
Vad dras du till och vad är du osäker på? 
 
Under våra sex träffa tillsammans ska vi hjälpa varandra att hitta praktiska 
verktyg som hjälper oss att kunna svara på Guds kärlek. Dessa ”verktyg” får 
vara som ett centrum i ett nav i ett hjul. Vi måste återansluta oss till Guds 
kärlek till oss och låta det bli den centrala och motiverande kraften för vårt 
svar till Honom på alla områden i våra liv. 
 
 
1 Johannes brev 4:7-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ditt kristna liv. 
Om du funderar lite över ditt kristna liv. Känner du att du gör det av plikt eller av en 
kallelse. Vart skulle du vilja placera dig?  
 
Plikt?           Kallelse? 
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De flesta av oss är (och kommer alltid att vara) en blandning av plikt och 
kallelse! Våra personligheter, vår speciella resa i tron, även vår kyrkotradition 
kommer att påverka var vi befinner oss i området av ”Plikt - Kallad”.  
Det finns inga rätta eller felaktiga lägen att vara i; att svara på Guds tilltal är 
vanligtvis en kombination av vad mitt inre driver mig till eller vad andra 
runtomkring mig driver mig till. 
 
Det kan dock vara bra att reflektera över ditt liv i tro (både det som hänt och 
som är nu). Du kanske vill ställa dig frågan om hur mycket av ditt kristna liv 
som är en:  
 

• reaktion på av kanske de förväntningar vi eller andra ställer på oss eller 
av yttre omständigheter som tycks diktera eller forma hur vi handlar, hur 
mitt beteende är.  

• och hur mycket det är som är av den inre dragningen, alltså Guds 
kallelse till dig. 

 
Fundera och diskutera dina tankar omkring detta i gruppen. 
 
Vilken typ av känslor förknippar, associerar du till?  
Är känslorna positiva eller negativa och varför?  
Är detta något du vill dela? 
 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Studera och reflektera 
 
”Vägen” vill ge ett sätt att reflektera över hur vårt liv är och i vilken balansen 
vårt liv är i när vi försöker svara på Guds kärlek och nåd till oss. Hur det visar 
sig, uttrycker sig, i vårt dagliga liv som en lärjunge till Jesus. 
 
I början av denna kurs ”Vägen” är det viktigt att se över och fundera på var vi 
är, vad vi redan gör och var vi befinner oss i våra liv som lärjungar till Jesus. 
 
Cirkeln nedan ger hjälp och möjlighet att se och hitta balansen mellan vårt 
svar på Guds tilltal, mellan varandra som människor och även världen vi  
lever i.  
 
Kom ihåg att detta inte på något sätt vill sätta några betyg. Utan ”Cirkeln” vill 
vara ett hjälpmedel för livet tillsammans med Jesus på Vägen.  
 
Fundera nu på vart och ett av de fyra områdena:  
Uppåt, Inåt, Utåt och Tillsammans. 
 
Sätt ett kryss på linjen vart du tycker att du befinner dig i de olika delarna. 
Skalan är från 0-10. 
 
0 är: "Jag har inte tänkt på detta område" 
10 är: "Jag känner att jag är medveten om Guds kallelse i detta område och 
reagerar aktivt".  
 
När du har markerat varje sektion, rita en linje mellan dina olika kryss och se 
vilken form din ”cirkel” har. 
 
Att fundera över: 
• När du ser formen på din cirkel, är det då en spegling av hur ditt liv ser ut 

just nu? 
• Pekar cirkelns form på ett visst område där du ser en möjlighet som du vill 

utveckla?  
 

Kom ihåg att varje kryss du har satt har sin utgångspunkt och liv ifrån cirkelns 
centrum: Guds generösa kärlek och nåd för var och en av oss.  
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