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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 UPPÅT 
 
”VÄGEN UPPÅT” handlar om vår kärlek till Gud och vårt svar på hans  
helt överväldigande kärlek till oss. Det handlar om att leva för Gud och  
inte för oss själva. Att HITTA ”VÄGEN UPPÅT” betyder att erkänna att  
Han kommer först i våra liv. Och det betyder att vi verkligen har lämnat  
oss till Honom. 
 
Detta börjar med en möjlighet för dig att tänka på ditt förhållande till Gud.  
Vi gör detta som en ”resa”. En resa UPPÅT. Inte för att Gud på något sätt är "där 
uppe". Utan för att vi i vårt sätt att leva, i de omständigheter som vi är i, så får vi en 
möjlighet att se upp från de omständigheter vi är i, i vårt liv och att i stället se in i 
ansiktet på den Gud vars kärleksfull blick alltid riktas till/mot oss när han söker oss 
där vi är och att vi nu försöker fördjupa vår relation med honom.  
Genom att ”resa” UPPÅT lyfter vi våra huvuden, lyfter blicken mot Gud som är 
skaparens herre och våra livs herre.  
 
Det är förstås en förenkling att tala som Gud som någon som finns ”där uppe”, men 
här vill det hjälpa oss att fundera över hur vi kan växa och mogna i vår Gudsrelation 
och finna glädjen i att känna igen Gud som Herre i mitt liv. 
 
Läs Psalm 63:1-4 och Hebreerbrevet 10:19-25 
 
Vad krävs för att en vänskap eller relation ska utvecklas, formas?  
Vad behöver vi göra för att upprätthålla och fördjupa ett förhållande när det har 
inletts?  
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Studera och reflektera 
 
Jag är säker på att det finns några centrala delar, några nyckelfaktorer, från våra liv 
som har ger och har gett en kunskap, en slags erfarenhet av hur vänskap utvecklas 
och växer.  
 
Bilden nedan kan ge en hjälp, en utgångspunkt för hur vi kan tänka och hur vi tar till 
vara på vår vänskap, vår relation, till andra människor och vår vänskap vår relation 
med Gud: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Regelbunden kontakt och samtal 
2. Uppskattningar av uppskattning av kärlek 
3. Tid att umgås tillsammans 
4. Engagemang och att jag ger av mig själv. 
 
Det centrala är Byggande av relationer 
 

1. Regelbunden 
kontakt och 

samtal 

4. Engagemang 
och att jag ger 

av mig själv 

2. Uppskattningar 
av uppskattning 

av kärlek 

3. Tid att 
umgås 

tillsammans 

Det centrala är 
Byggande av 

relationer 
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1. Regelbunden kontakt och samtal 
Vi vet alla att ett samtal med en annan människa är något som gör gott. Man 
utvecklas i det goda samtalet. Visst finns det olika sätt att "prata" men inget 
förhållande överlever länge utan att man pratar med varandra, en regelbunden 
kommunikation.  
 
Fundera lite över dina närmaste relationer: 
• På vilket sätt kommunicerar ni. Finns det ”mönster”? 
• Vilka olika sätt känner du dig trygg i när du "pratar"? Alltså ditt sätt att samtala. 
 
Det som är viktigt är att det finns en regelbunden kontakt. En rytm eller som en 
melodislinga ger liv i ett musikstycke. På samma sätt är det i ett förhållande. Det 
hålls vid liv med en regelbunden kontakt, ett regelbundet samtal. När vi förklarar 
och visar vår kärlek och uppskattning. Att man ger tid för att vara tillsammans. Att 
man hjälper varandra och gör saker för varandra utan att vänta sig något tillbaka. 
 
Om vi nu tar detta till vårt liv tillsammans med Gud. 
• Har du något speciellt sätt som du pratar med Gud? 
• Vad hjälper dig att hålla kontakten? 
• Vad tycker du är svårt att säga till Gud och vad finns det som gör det svårt att 
lyssna på honom? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2. Uppskattningar av kärlek 
En regelbunden kontakt hjälper till att upprätthålla en vänskap. Hjälper till för att ett 
förhållande ska fördjupas. Jag tror att vi alla ett stort behov av för varandra tala om 
vad vi menar. 
  
Vänskap växer genom en ömsesidig uppskattning. Att man kan känna en 
uppskattning över att kunna ge kärlek, men också att kunna ta emot. Att vi på olika 
sätt kan se andra. Att någon annan ser mig själv. Att man känner en tacksamhet över 
att någon annan är ärlig mot mig. 
 
I våra gudstjänster får vi hjälp att se upp till Gud igen och se att Gud ständigt 
försöker vara i en relation med oss. Gudstjänsten vill verkligen försöka förklara vem 
Gud är och ge oss hjälp att fördjupa vi vårt förhållande till Gud. 
 
'Eucharisteo' betyder tacksägelse (se Luk 22:19 - 20). I många sammanhang 
benämns Nattvarsfirandet med Eukaristi.  
När vi firar Eukaristin är det en stund då vi får uppleva tacksamhet för vad Gud gjort 
för oss. Eukaristin vill inkludera oss alla i glädjen över vad Kristus har gjort, gör för 
oss här och nu och kommer göra i framtiden.  
Att Eukaristin är för Guds folk i alla tider. 
 
Samtal: 
- Hur hjälper Gudstjänsten oss och Nattvarden att se Gud som sträcker sig till oss 
och som vill möta oss. 
- Vilka ord, fraser eller handlingar i eukaristin ger oss en väg, en möjlighet, en form 
för att svara och tala om vår uppskattning och tacksamhet till Gud? 
- Finns det ett särskilt sätt, personliga för dig, som gör att Nattvarden hjälper dig att 
göra ”resan UPPÅT” till Gud? 
- Finns det andra sätt för dig att göra möten med Gud? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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3. Tid att umgås tillsammans 
Alla relationer växer av att man aktivt väljer att ha tid tillsammans. Något som är 
utanför den dagliga rutinen som finns i livet.    
Vi kan åka på semester med familjemedlemmar eller vänner eller planera lite tid 
tillsammans. Förhållandena hållas levande och fördjupas när man aktivt tar kontakt, 
ansikte mot ansikte. När vi möts så får vi möjlighet att tala om hur vi mår, lyssna in 
hur den andre mår. I ett äktenskap får man bara komma ihåg varför man älskar 
varandra och påminna varandra om det. 
 
 
4. Engagemang och att jag ger av mig själv. 
Vi har nog alla upplevt svårigheten och även utmaningen att hålla fast vid 
dem som vi bryr oss om. Både de dagar då det är lätt och då det är svårt, när vi 
förstår och när vi inte fattar något. 
 
De flesta vänskaper kommer ibland till en punkt där det gäller att vi får visa vårt 
engagemang för den andra personen. Detta innebär vanligtvis att det kostar tid, 
mina känslor engageras och ibland kan det t.o.m. kosta vår egen bekvämlighet, vår 
egen säkerhet.  
Ibland kan det kosta på att ställa upp för en annan människa när jag gör det som en 
lärjunge till Jesus 
 
Läs tillsammans Filipperna 2:1-14 
 
I detta avsnitt uppmuntras vi att följa det exempel som Jesus Kristus ger – att ge oss 
själva, att leva ut Guds kärlek till anda även när det kräver både lydnad och en 
ödmjukhet. 
Hur kan vi göra detta rent praktiskt, att ge av oss själva, våra resurser (som då gäller 
både det vi äger och vår ekonomi)? 
 
Att rikta sig uppåt handlar om vår kärlek till Gud och vårt svar på hans 
överväldigande kärlek till oss. 
Det handlar om att leva för Gud och inte för oss själva. 
Att rikta sig uppåt betyder att vi blir medvetna om att Gud får komma 
först i vårt liv. Det betyder att vi verkligen är självutgivande (eng. a living 
sacrifice). 
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Fundera och Be 

 
Ni kanske vet att jag tycker om tavlor. Hittade 
en bild som kan vara ett exempel på hur vi kan 
komma tillbaka till en ”bönens hållning”.  
Tycker att det finns en enkelhet, som en balans 
på vad bön kan vara som den här kvinnan ger. 
Du kanske vill finna en liknande andlig hållning 
när du ber.  
 
Kanske kan detta vara en bild för dig av resan 
Uppåt där vi flyttar vårt fokus från det som är nu 
till viljan att leva för Gud.  
Vi har en möjlighet att göra en viljeändring, en 
kursändring för att kunna växa i förhållandet till 
Honom. Här i bönen ger jag Gud den hela 
uppmärksamheten med mitt liv, i allt vad det innehåller. 
 
Använd Ps 63 som en bön, och lägg in: ”Min själ törstar efter Gud, efter den 
levande Guden” vid varje * som en ”refräng”.  
 
 
Ps 63 
 
Gud, min Gud, dig söker jag, 
min själ törstar efter dig,* 
min kropp längtar efter dig, 
som ett kargt och uttorkat land.* 
Då skådar jag dig i helgedomen, 
jag ser din makt och din härlighet.* 
Din nåd är mer värd än livet. 
Min tunga skall prisa dig.* 
Jag vill lova dig så länge jag lever 
och åkalla dig med lyfta händer.* 

Min hunger stillas som av feta 
rätter, jag lovsjunger dig med 
jublande tunga.* 
Jag minns dig när jag gått till vila, 
jag tänker på dig i nattens timmar,* 
ty du kom till min hjälp, 
i dina vingars skugga jublar jag.* 
Jag håller mig tätt intill dig, 
din hand ger mig stöd.* 
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Reflektera över ditt eget personliga engagemang för VÄGEN när det gäller: 
 
• Den regelbundna gudstjänstens betydelse i ditt liv 
• Daglig bön, enskilt och eller tillsammans med andra 
• Retreater eller stilla dagar med Gud 
• Att ge – välgörenhet 
 
Skriv gärna ner vilka tankar och kanske löften som du har om just vägen 
UPPÅT:  
Som ett svar på Guds kärlek genom Fadern, Sonen och den Heliga Anden, vill 
jag ge mitt liv till Gud och kommer att… 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
”Allt kommer ifrån dig och av ditt eget ger vi dig” 
1 Krön. 29:14 
 
 
 
 
 


