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Att gå med Jesus
EN TRÄNING I ATT ÅTERSPEGLA GUD I VARDAGEN

TRÄFF #3

2022-06-15

Romarbrevet 15:18-19
Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig 
för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning, genom 
kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från 
Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi 
evangelium. (SFB)
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Kursöversikt
Träff Inför-film Ämne 1 (input) Ämne 2 (praktiskt 

redskap)
Övning

1 Börja rätt Kartlägga nätverk Be för fem

2 Evangelisationsstilar Fyra barriärer Vittnesbörd Gå över en barriär

3 Evangeliet och 

kulturer 

Fem utmaningar Missionell diakoni Välsigna 3 personer

4 Ett missionellt hopp Dela evangeliet med 

vänner

Handen Praktisera något av 

redskapen

5 Missionell gemenskap Dela evangeliet med 

okända

Missionell 

karismatik

Erbjud förbön för 

någon du möter

6 Dela evangeliet med 

muslimer

Missionella vanor Andra redskap + 

Avslutning

Bjud hem/ut nån

2022-06-15

Plan för träffarna
Fika och gemenskap – ca 20 min

Inledning – ca 5 min

Samtal om filmen ni sett sedan förra mötet – 10 min

Kvällens ämne 1 (film) – 12-15 min

Bearbetning av ämne 1, enskilt och i grupp – 20 min

Kvällens ämne 2 (film) – 12-15 min

Bearbetning (övning) av ämne 2, i grupp – 20 min

Presentation av veckans övning – ca 5 min

Bön och lovsång – 15 min 
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Dags att jobba!

Samtal i grupper om filmen ni såg 

hemma: ”6. Evangeliet och kulturer”, 

10 min:

I filmen säger Magnus: "De upplevda 
problemen handlar mer om utanförskap, 
ångest och ensamhet och mindre om dåligt 
samvete för att ha brutit gudomliga 
föreskrifter."

• Hur kan detta påverka hur vi pratar om 

tron, Gud och Jesus?

• Hur kan detta påverka hur vi är församling?
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Dagens tema: Jesu fem utmaningar!
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Dags att jobba!

Fundera först själv i 2-3 minuter på vad som 
berörde dig mest av denna undervisning

Samtala sen om detta i grupper (20 min):
• Vad utmanar dig mest i undervisningen? Berätta för 
varandra.

• Vilka är de fem utmaningarna?

• Vilken utmaning känns svårast att ge? Varför?

• Finns det någon person du skulle vilja ge någon av 
dessa utmaningar? Vem?
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Missionell diakoni
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Dags att jobba!

Fundera först själv i 2-3 minuter på vad som 
berörde dig mest av denna undervisning

Samtala sen om detta i grupper (20 min):
• Vad utmanar dig mest i undervisningen? Berätta för 
varandra.

• Vilka behov, där vi faktiskt kan göra skillnad, ser vi i vår 
närmiljö?

• Hur kan vi konkret, och tillsammans med varandra, 
möta människor i utanförskap?
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Veckans övning

Under veckan som kommer ska du välsigna tre 
personer, varav åtminstone en inte hör till din 
församling. Till exempel kan du:
• Säga ett vänligt ord

• Utföra en kärleksfull handling 

• Ge en gåva

2022-06-15



2022-06-15

6

Innan nästa gång

Se filmen ”9. Ett missionellt hopp”, länk och 
samtalsfrågor i mejl
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Lovsång och bön

Ta en stund i bön och lovsång, och avsluta med att 
sända varandra in i nästa vecka.
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Psalm 67:1-2 
Gud, visa oss nåd och välsigna oss, 

låt ditt ansikte lysa mot oss,

så att hela jorden lär känna vad du gör 

och alla folk får veta att du hjälper.


