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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 INÅT
Vägen INÅT handlar om att förvandlas alltmer till att vara lika Kristus.
Det är en strävan efter att växa, utvecklas och mogna som
en kristen. Det gör vi när vi bygger våra liv på Kristus.
Låter honom var hörnstenen och vår absoluta grund.
Att resa inåt handlar också om att känna och älska sig själv. Och att detta
leder till att vi alltmer kan älska andra.
Vilka tankar får du när du läser detta?

Förra gången vi träffades pratade vi om hur vi kan vara och handla i våra relationer
med andra, hur vi fördjupar dessa relationer och hur vi visar vårt engagemang för
dem vi möter.
Vår inre resa gäller vår personliga växt och mognad som kristen. Nya Testamentet
beskriver vikten av att vi ska växa; från att vara andliga spädbarn till att bli andliga
vuxna (Hebreerbrevet 5:12-14).
Samma sak gäller oss nu - vi kan inte förvänta oss att vi har samma tro idag som vi
hade som barn, i söndagsskolan eller när vi konfirmerades.
Växer gör vi med hjälp av att lära oss mer i bibelordet. Att bottna, grunda vår tro
där. Vi kan också ta hjälp av andras livserfarenheter i kyrkan (alltså det kristna
människor genom historien har lärt sig).
Gud vill också att vi använder oss av vårt eget förnuft. Har Gud skapat oss med ett
förnuft så vill han också att vi använder det. Detta är ingen ”akademisk övning” utan
något som hjälper oss att vi steg för steg kan likna Kristus.
Tyngdpunkten i dagens studium ska ligga på hur vi kan växa som lärjungar till Jesus,
att det här vill 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.
Prästen och författaren Bengt Pleijel kallade ibland oss kristna för lär-ungar. Och
säkert är det så att vi alla i hela livet lär oss, på många områden är vi som barn.

Vägen, sida 4

Ständigt behöver vi alla fördjupa vår förståelse av oss själva och vår egen relation till
Gud.
De bästa relationerna är inte statiska, de är dynamiska och de förändras när vi
förändras och växer som människor. Detsamma kan sägas om vårt förhållande till
Gud. Vår inre resa handlar om vår personliga tillväxt och mognad som kristna.

Studera och reflektera
Vi ska läsa två evangelieberättelser som beskriver människors möten med Jesus som
person. Fundera över vilken inverkan dessa möten hade på de som var med i texten,
då inte bara ”huvudpersonerna” utan alla.
Johannes 9 – En blindfödd man
Markus 10:17-31 – En rik man
Samtal:
• De människor som är ”runtomkring” i bibelavsnitten, alltså lärjungarna eller
andra som lyssnade, hur tycker du att de fick de en större förståelse av Jesus, hur
tror du att de reagerade på svaren som Jesus gav?
• Hur använde Jesus skrifterna för att lära dem och utmana dem som lyssnade att
växa/förändras?
• När och hur gick mötet med Jesus från en mer ”teologisk diskussion” till ett
livsförändrande möte?
• Hur såg Jesus och hur värderade han de mänskliga behov som de här männen
hade?
• Den rike mannen och den tidigare blinde mannen fick här vara med om något
helt livsavgörande, hur tror du att deras bild av sig själva förändrades, hur
förändrades bilden av Gud?
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Bibelavsnitten vi läst lär oss att förståelsen av vem Gud är förändrades när den rike
mannen och den tidigare blinde mannen fick träffa Jesus.
Jesus utmanade gång på gång de som lyssnade till honom att se med nya ögon på
hur det är att vara lärjunge, att vara en del av Guds folk. Han kallade alltid människor
till en större, en mer livgivande förståelse av vem Gud är. Detta gällde även kallelsen
till att vara ett Guds folk.
Att fördjupa sig i Bibeln och vår tro, och att göra det under ledning av Guds Ande,
kan förändra våra liv helt och hållet! Om du sätter in dig själv i texten när och var
känner du att Jesus talar till dig
Gud vill inget hellre än att:
• du både kan fördjupa och får en större förståelse för din tro med hjälp av Bibeln
• att detta blir väldigt ”praktiskt” i ditt liv.
Om du tänker så – hur skulle du då vilja börja leva livet tillsammans med Jesus på ett
nytt sätt?
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Kom ihåg!
Vägen inåt handlar om att älska sig själv för att kunna älska andra och
gör det möjligt för oss själva att växa, utvecklas och mogna som kristna.
Vägen inåt är sättet för oss att bygga våra liv på Kristus som hörnstenen och
grunden för våra liv tillsammans med Honom.

Skriv ned det du kommer att göra för VÄGEN INÅT:
Som ett svar på Guds kärlek genom Fadern, Sonen och den Heliga Anden, vill jag
ge mitt liv till Gud och kommer att
• läsa och studera Bibeln mer
• lära mig mer om vår tro, vår historia, vår tradition
• söka och hitta en sund balans i livet när det gäller arbete, familj, kyrka och mig
själv.
Till min hjälp vill jag använda:

Frågor du kan fundera på till vår nästa Bibelsamling. Du kanske även vill berätta om
några av dina funderingar nästa gång vi ses:
•
•

•
•

•

På vilka områden i ditt kristna liv har du frågor?
Finns det händelser på vår jord nu eller sådant som händer i ditt eget liv, som får
dig att vilja ställa frågor till Gud om hur närvarande och aktiv han är i sin värld
idag?
Vilka delar av Bibeln eller kyrkans tradition tycker du bara skapar frågor eller som
är väldigt intressanta?
Vad vill du förstå bättre i din relation med Gud? Var skulle du vilja växa i insikt,
visdom och helighet?
Vad är livgivande och vad är det som ger energi till dig och vad tycker du är
dränerande?
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