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Den här fastan väljer vi att utgå från 

 Equmeniakyrkans 

Färdplan 
Leva tillsammans 

Enhet och identitet 

I sin tid 

För världens skull 

Dela tron vidare 

Heliga vanor 

Ledarskap och herdeskap 
Varje dag erbjuder ett bibelord, en andakt och 

en fråga att fundera vidare över. Bibelorden 

och frågorna är till största del hämtade från 

Equmeniakyrkans samtalsmaterial utifrån 

Färdplanen, som du finner här: 

https://equmeniakyrkan.se/wp-

content/uploads/2021/10/fardplan-

studiefragor.pdf 

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2021/10/fardplan-studiefragor.pdf
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2021/10/fardplan-studiefragor.pdf
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2 mars - Askonsdag 
Men det ska komma en tid då brudgummen 

tas ifrån dem och när den dagen är inne 

kommer de att fasta. Mark 2:20 

Det är askonsdag, och vi står här, alldeles i 

början av fastan. Om du håller det här 

materialet i din hand tror och hoppas vi att du 

vill följa med på en resa fram till påsk. Den 

resa vi ska företa oss är en bönevandring. 

Varje dag stannar vi upp och tar vi en stund för 

bibelläsning, bön och reflektion. Sedan låter vi 

bönen prägla resten av vandringen den dagen.  

Som resesällskap får du oss pastorer och 

medarbetare i Equmeniakyrkan i Västra 

Värmland. Det är vi som har skrivit andakterna 

i det här häftet. Som karta med oss på resan 

har vi fått Equmeniakyrkans färdplan, och som 

kompass har vi Guds ord. Varje dag finns det 

också en fråga att reflektera över. Kanske vill 

du göra det på egen hand, kanske vill du ta 

med dig frågan till en vän, en bönegrupp eller 

din församling. Allra viktigast är att vi får göra 

den här vandringen tillsammans med Jesus. På 

vägen mot Jerusalem. På vägen mot lidandet, 

som också är vägen mot uppståndelsen och 

det eviga livet. Låt oss gå tillsammans och låt 

oss gå med Gud.  

Hur vill du förbereda dig, för att den här 

vandringen ska bli möjlig i din vardag just nu? 

3 mars - leva tillsammans 
De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och 

den dagen ökade de troendes antal med 

inemot tre tusen. Apg 2:41 

Responsen på Petrus tal den första pingsten 

var oerhörd. Budskapet var enkelt – hela 

skriften pekar mot Jesus som nu har dött och 

uppstått för alla människor. Jesus bjuder in oss 

i ett nytt liv. Vi får en kallelse att omvända oss 

från ondska och ett erbjudande om förlåtelse 

och evigt liv. 

Att komma till tro är att börja gå på den väg 

där vi får tacka ja till det erbjudandet och på 

samma gång tacka nej till det som leder 

därifrån. Omvändelsen leder oss i riktning mot 

Jesus.   

Hur en människa kommer till tro är 

individuellt. Det kan vara allt ifrån en uppväxt 

med en självklar tro till en dramatisk 

frälsningsupplevelse – Jesus möter oss där vi 

är. Men gemensamt för de allra flesta är att 

Guds ord på något sätt presenteras och blir 

vägledande. 

 

 

Hur kommer man till tro i din församling? 

 

4 mars - leva tillsammans 
Och de deltog troget i apostlarnas 

undervisning och den inbördes hjälpen, i 

brödbrytandet och bönerna. Apg 2:42 

Enligt studien World Value Survey är 

svenskarna världens mest individualistiska 

folk. Andelen singelhushåll är hög och under 

pandemin har den upplevda ensamheten ökat. 

Ofta hyllas individualismen, vi är stolta och 

självständiga medborgare. Men hur går vår 

individualistiska kultur ihop med vår kristna 

tro?  

Bibeln talar aldrig om en privat tro. Den 

betonar snarare gång på gång vikten av 

gemenskap. De första kristna hade allt 

gemensamt och var beroende av varandra. 

Kristna kommer fortfarande samman men 

risken finns att gemenskapen idag stannar vid 

en vänlig hälsning före gudstjänsten. En del 

väljer att enbart delta i församlingslivet som 

ett namn i en matrikel.  

I tron äger vi botemedlet mot vår tids 

folksjukdom: ensamheten. Låt oss se det, och 

våga leva ut en gemenskap där människor får 

liv igen.   

Hur tänker du kring att vara en del av en 

livsnära samtalsgrupp/bönegrupp? Vem kan 

du prata med om detta? 



5 mars - leva tillsammans 
Alla människor bävade: många under och 

tecken gjordes genom apostlarna. Apg 2:43 

Det var något med det där Jesusfolket som 

gjorde att invånarna i Jerusalem reagerade. De 

hade bönemöten hemma, gick till templet och 

hjälpte varandra och andra på olika sätt. Det 

var på riktigt, tron tog sig uttryck i praktisk 

handling. Gud verkade och förvandlade 

människors liv. Ordagrant står det i grekiskan 

”Det kom över varje själ en bävan”. 

 

Ordet för att bäva är grekiska phobos som 

betyder både fruktan och bävan men också 

vördad och respekt. En församling som har 

hjärtat i himlen och fötterna på jorden får 

respekt av omgivningen. 

Lägg också märke till att det står att genom 

(grekiskans dia) apostlarna skedde många 

under och tecken.  

Det var inte av apostlarnas egen kraft det 

skedde. Inte heller var det för apostlarna, så 

de skulle få ära. Det var när Guds ande 

verkade genom dem som undret skedde! 

 

Vad är en församling enligt dig? Hur ser 

formerna ut för det gemensammas bästa i din 

församling? 

6 mars – leva tillsammans 
De troende fortsatte att samlas och hade 

allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde 

och hade och delade ut åt alla, efter vars och 

ens behov. Apg 2:44-45 

Andra delen av dagens text är kanske omöjlig 

att följa i vår tid. Hur skulle det gå om någon 

kom ny till kyrkan och uppmanades att sälja 

allt och dela pengarna med församlingen?  Jag 

tror inte att det är textens primära budskap. 

Det handlar snarare om vårt intresse för vår 

nästa och dennes behov.  

Vi lever i ett individualistiskt samhälle där 

många bara tänker på sina egna behov. Jesus 

var tydlig när han sa att vi ska älska vår nästa 

som oss själva. Det är viktigt för oss som 

församling att se varandras behov. Att ha 

allting gemensamt betyder också att de första 

kristna delade sina bekymmer med varandra 

och kunde be tillsammans för varandras 

problem. Att leva i församlingen innebär att vi 

behöver se oss som en stor familj där det alltid 

finns plats för alla.  

 

 

Vad kan det innebära i er församling att leva i 

ömsesidigt beroende till varandra och vara 

överlåten till församlingens gemenskap? 

7 mars – leva tillsammans 
De höll samman och möttes varje dag troget i 

templet, och i hemmen bröt de brödet och höll 

måltid med varandra i jublande, uppriktig 

glädje. Apg 2:46 

I dagens bibelvers kommer människor från 

olika sammanhang samman och äter. De 

kände inte varandra, ändå bryter de bröd 

tillsammans. De bildar den första 

församlingen. När vi delar bröd börjar vi också 

dela livet. Samtalen kan djupna och röra livets 

väsentligheter, både i det som ligger nära men 

också ur det längre perspektivet. Det är i detta 

delande som vi blir vänner och inser att vi hör 

ihop trots våra olikheter.  

Vid nattvardfirandet är det Kristus som står i 

centrum. Vi delar bröd och vin till minne av 

honom. Tänk om Kristus kunde få vara i 

centrum även vid andra måltider. Kanske ska 

vi odla relation med våra grannar i 

måltidsgemenskap, där vi både kan dela tro 

och liv. Kanske kan vi efter en tids 

måltidsgemenskap bjuda människor till en 

djupare relation med Jesus och en större 

gemenskap. Vågar vi? Gud ge oss mod!  

Hur kan vi göra för att gå från föreningskyrka 

till livsnära gemenskap/kommunitet? Är det 

rätt väg att gå? 



8 mars – leva tillsammans 
De prisade Gud och var omtyckta av hela 

folket. Och Herren lät var dag nya människor 

bli frälsta och förena sig med dem. Apg 2:47 

Världsekonomin bygger på ett 

konsumtionstänk, genom att konsumera 

tillfredsställs vi på olika sätt. Konsumerar vi 

också när vi besöker kyrkan? Förhoppningsvis 

kan vi se att kyrkan är något helt annat.  

I den kristna gemenskapen blir vi en del av 

något som är större än oss själva. Vi har vår 

stora gemensamma berättelse och historia. 

Den hittar vi i Bibeln, missionen, det 

utåtriktade arbetet, och hos de som gått före.  

Vår gemenskap bygger på Kristus som är vårt 

centrum, och syftar till att fördjupa vår 

relation med honom. Det sker bland annat 

genom gudstjänst, nattvard och engagemang 

av olika slag. 

I kyrkans gemenskap ryms alla människor och 

här får också vår personliga historia plats.  

Tillsammans får vi bygga den kyrka som 

rymmer hela livet och förvandlar mig, dig och 

värden. Den kyrka som pågår nu och som 

kommer pågå framöver.  

Vilka steg behöver tas i er församling för att 

stärka gemenskapen tycker du? 

9 mars – enhet och identitet 
Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom 

du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall 

vara i oss. Då skall världen tro på att du har 

sänt mig.  Joh 17:21 

Var lade jag nycklarna? Jag måste ringa min 

syster! Lade jag in middagsresterna i frysen?        

Undrar vad det är på TV?  

Känner du igen dig? Livet kan vara splittrat 

ibland, eller hur? Då gäller det att lugna ner 

sig, fundera på vad som är viktigast och sen 

göra en sak i taget. Också i en församling kan 

det vara splittrat ibland. Det är mycket som 

händer, många praktiska uppgifter som ska 

lösas. Också då gäller det att lugna ner sig, 

fundera på vad som är viktigast och sen göra 

en sak i taget. 

Det mesta av allt som görs i en församling är 

naturligtvis viktigt, men vad är viktigast, vad 

kan vi inte vara utan? Jag skulle svara: 

gudstjänsten! Där möter vi Gud, där möter vi 

varandra. I gudstjänsten får bredden och 

mångfalden i uttrycksformer komma till tals, 

men centrum är alltid Jesus. Vi förenas i 

lovprisningen av Gud. Kanske någon kan 

komma till tro också i en vanlig gudstjänst? 

En av Equmeniakyrkans styrkor är vår bredd 

och mångfald. Hur ser vårt centrum ut? 

10 mars - enhet och identitet 
Den härlighet som du har gett mig har jag gett 

dem för att de skall bli ett och för att liksom vi 

är ett, jag i dem och du i mig, de skall 

fullkomnas och bli ett. Joh 17:22-23a 

Att bli ett är den stora drömmen om kärleken. 

Det kan kännas som en omöjlig tanke att en 

grupp människor ska bli ett. I ett äktenskap 

ska man också vara ett och det är tillräckligt 

svårt fast man bara är två.  

Alla relationer bygger på en ömsesidig vilja. Så 

länge vi är på jorden kommer vi att ha fel och 

brister, men vill alla parter så kan man ta sig 

igenom de flesta svårigheter. Ett förlåtande 

sinnelag hjälper också till.  

I Jesu förbön blir det tydligt att det är Jesu 

önskan att vi ska bli ett. Det betyder inte att vi 

måste vara lika i allt. Vi har olika gåvor som ska 

komplettera varandra.  

Gemenskapen har inte bara ett egenvärde, 

utan visar också på den kristna tron för 

omvärlden. Jesus fortsätter bönen med; Då 

ska världen förstå att du har sänt mig och 

älskat dem så som du har älskat mig. 

 

Vad måste vi vara överens om? Hur kan vi 

klara av olika uttryckssätt? 



11 mars - enhet och identitet 
Då skall världen förstå att du har sänt mig och 

älskat dem så som du har älskat mig.            

Joh 17:23b 

Jesus kom till världen för att vi människor 

skulle få möjlighet att bygga en sann relation 

med Gud, något som inte var möjligt innan. 

Ingen känner Gud så som Jesus och i relation 

till Jesus får vi förlåtelse, kunskap om och 

gemenskap med Gud. Vi är inte längre bara 

tjänare utan också Guds barn. 

I Jesus förbön ber han för alla sina syskon, att 

vi ska våga tro på Faderns kärlek och att han 

sänt sin ende son för vår skull. Av nåd har vi 

fått ta del av hans obegränsade kärlek. Den 

kärleken ska vi inte hålla för oss själva. Genom 

missionsbefallningen har vi i uppdrag att dela 

med oss av Guds oändliga kärlek till dem som 

ännu lever av världen. Vi ska vara ljusets barn 

som Paulus skriver i Ef 5:9 och låta vår tro få 

skina genom våra liv och genom kyrkans 

verksamheter. Låt Guds kärlek vara centrum i 

allt du är och gör. 

 

Hur märks enhetens teologi i praktisk handling 

i din församling och hur vill du att det ska 

märkas i Equmeniakyrkan i stort?  

 

12 mars - enhet och identitet 
Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i 

Kristus Jesus. Gal 3:26 

Alla barn har rätt till kärlek. Relationen mellan 

föräldrar och barn är, när den fungerar som 

det är tänkt, en relation ledd av kärlek. Det 

innebär inte att allt är friktionsfritt eller att det 

inte behövs tillrättavisning av barn som gjort 

något fel. Det brukar sägas att barn behöver 

ramar och kramar. 

Genom tron får vi alla rätten att vara Guds 

döttrar och söner och tillsammans är vi Kristi 

kropp, satta att peka mot Jesus. 

Inom en familj råder det frihet inom vissa 

gränser, gränser uppsatta för att skapa ett liv 

där alla får må bra, blomstra och växa som 

individer. Det gäller också i den familj som är 

församlingen. Här får vi utmana varandra att 

växa, vi får lyfta den som faller och vi får vara 

med och älska människor in i himlen.  

 

 

 

 

Hur ser vi på friheten i den lokala församlingen 

och inom vilka gränser? 

13 mars - enhet och identitet 
Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er 

Kristus. Gal 3:27 

Paulus ord om att vi i dopet ikläder oss Kristus 

kan lätt leda tanken till att vi i dopet blir lika, vi 

blir ett i Kristus och våra olikheter suddas ut. 

Det stämmer att vi blir ett i Kristus, och i den 

enheten får vi som kristna visa på en 

gemenskap där vi håller ihop, vilket är särskilt 

viktigt i en tid av polarisering. Men att ikläda 

sig Kristus handlar inte om att sudda ut våra 

olikheter, snarare tvärtom. När vi lever med 

Jesus utmanas vi att bli mer oss själva, inte 

mindre. Våra olikheter uppmuntras inte minst 

i Paulus text om kroppen och dess olika delar, 

vars funktioner är viktiga just tack vare att de 

är olika.  

När vi döps in i Kristus kallas vi till enhet, men 

inte till likformighet, inte ens alltid till enighet. 

Utmaningen och gåvan är att leva tillsammans 

trots våra olikheter, trots att vi inte håller med 

varandra om allt. I mänsklig kraft är det ibland 

en omöjlighet, men i Kristus får vi lära oss att 

se på varandras olikheter med kärlek.  

Hur kan vi genom konsensusmetoder – fortsatt 

sträva mot enhet så bredden och 

mångfalden bibehålls? 

 



14 mars - enhet och identitet 
Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, 

man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

Gal 3:28 

Känner man till Paulus bakgrund blir detta 

uttalande ännu starkare. Sedan barnsben hade 

Paulus bett den judiska morgonbönen Birkhot 

Hashahar. Än idag ber rättrogna judar den 

bönen varje morgon. Bönen börjar med att 

man tackar för att man vaknat med kropp och 

själ i behåll, tackar för Guds ord och så vidare. 

Sedan följer femton välsignelser. Den första är 

för tuppen, och att man blev väckt till en ny 

dag! Sedan kommer följande tre rader: 

 

Tack för att jag inte är en hedning. 

Tack för att jag inte är en slav. 

Tack för att jag inte är en kvinna. 

 

Ortodoxa judinnor som ber denna bön byter 

ut sista frasen till ”tack att jag är skapad enligt 

din vilja”. 

Paulus vänder nu på denna fras som han bett 

tusentals gånger och visar på att vi är ett i 

Kristus. Vi är inte längre jude eller grek, slav 

eller fri, man och kvinna! 

Vad är det att vara en ekumenisk spjutspets 

som kyrka och som församling? 

15 mars – i sin tid 
Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, 

Jakob och Johannes och gick med dem upp på 

ett högt berg, där de var ensamma. Där 

förvandlades han inför dem. Mark 9:2 

Jesus har precis berättat för lärjungarna att 

han ska dö och att den som vill följa honom 

måste ta sig kors och följa, även om det leder 

till döden. Lärjungarna har inte velat lyssna, 

särskilt inte Petrus. Han har precis bekänt att 

Jesus är Messias, så nu borde han ju vara 

beredd att följa. Men döden är inte vad han 

hade tänkt sig. Jesus känner hans frustration 

och sorg, och nu får Petrus tillsammans med 

några andra följa med upp på berget och se 

hur Jesus förvandlas inför dem.   

Döden är inte slutet. Det är härligheten som 

väntar dem. Så härlig att Petrus vill stanna 

kvar och bygga hyddor. Men än är det inte 

dags. Först måste de återvända till 

verkligheten och lidandet, och lidandet möter 

dem just denna dag i en besatt pojke. Vi kan 

spegla oss i Bibelns berättelser. Vi vet att livet 

med Jesus innehåller både härlighet och 

verklighet, underverk och lidande. Jesus är 

med oss i allt.  

Allt färre i vårt land relaterar till tro och kan 

bibelns berättelser. Vad betyder det när vi vill 

dela kristen tro med andra? 

16 mars – i sin tid 
Då sade Petrus till Jesus: »Rabbi, det är bra att 

vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig, 

en för Mose och en för Elia.« Mark 9:5 

Berättelsen i Markus 9 handlar om en viktig 

stund som Jesus delar med sina närmsta 

lärjungar Petrus, Jakob och Johannes. Denna 

viktiga stund kan liknas med stunden då Mose 

gick upp på berget och pratade med Gud. De 

tre lärjungarna fick se Jesus, Mose och Elia 

tillsammans. Viken glädje för de som fick se 

denna stora händelse! Den var så stor så att 

Petrus blev nervös och avbröt samtalet mellan 

de tre för att ställa en fråga.  

Texten är intressant och samtidigt är den lite 

märklig. Petrus kunde inte vara tyst och bara 

njuta av stunden. Som församling kan vi ibland 

reagera som Petrus. Vi klarar inte att vara tysta 

och njuta av det som Gud vill visa oss utan vi vill 

alltid säga något. Ett exempel på det kan vara 

när vi ber. Då pratar vi ofta om våra problem 

eller ställer en massa frågor till Gud. Men vi 

glömmer av att njuta av bönestunden genom 

att vara tysta och lyssna på det som Gud vill 

säga till oss. 

Hur ser rastplatserna/”hyddorna” ut som 

behöver byggas där du bor för att vara 

församling idag? Vilka ”hyddor” behöver vi 

bryta upp från? 



17 mars – i sin tid 
När de kom tillbaka till lärjungarna fann de 

mycket folk omkring dem och skriftlärda som 

diskuterade med dem. Mark 9:14 

Är vi som kristna lite väl förnöjda med att det 

är som det är? Vi är nöjda med att ha en 

församling och med de som finns i 

församlingen. Samtidigt vet vi inte hur saker 

och ting skulle förändras om vi blev fler.  

Lyfter vi blicken och ser oss omkring i Sverige 

och vårt närområde så är det väldigt få 

människor som förstår vad det innebär att 

vara kristen. Vi har svårt att nå ut med 

budskapet om att kristen tro är aktuell i varje 

tid och för varje människa.  

En del har föreställningar om att kristen tro 

bara handlar om att följa dogmer. I dagens 

vers samlas vanligt folk och skriftlärda runt 

Jesus. De skriftlärda var noga med att lagen 

följdes och föreskrifter lades på utifrån. Hur 

hjälper vi människor i vår tid att se att kristen 

tro handlar om något annat? Låt oss dela de 

goda nyheter vi har, och hoppas att vår 

församling kan bli en plats för många fler.  

Hur bevarar vi det unika i vår 

församlingsgemenskap och samtidigt vågar 

låta oss förändras av fler människor som söker 

sig till/kommer till tro i församlingen?  

18 mars – i sin tid 
Jag bad dina lärjungar driva ut den, och de 

kunde inte. Mark 9:18 

Det finns tillfällen då jag, antingen ensam eller 

tillsammans med andra, satsat och lagt ner tid 

på att skapa något vi trott på men som inte föll 

i god jord. Det har varit evenemang där inga 

kommer, eller satsningar som inte stämde 

överens med var församlingen befann sig. Det 

har väckt besvikelse, också på Gud, eftersom 

man lagt ner sig för Guds skull.  

Då behöver vi påminna varandra om att Gud 

alltid är närvarande oavsett vad vi upplever 

eller känner, och önskar relation med oss 

människor. I den relationen byggs något som 

blir djupare och stadigare i oss.  

Vi kan ha föreställningar om hur saker och ting 

ska gå till, men kanske handlar det mer om att 

gå i takt med Gud än om att saker ska vara på 

ett visst sätt. När Guds tid och vår tid går i 

samma takt, skapas en oerhörd vacker dans. 

Tänk om vi som församling kan hjälpa 

varandra att ana den dansen tillsammans. 

 

Hur kan vi tala om det svåra – när det känns 

som om inget händer i församlingen? Att vi 

inte tycks nå fler. Hur kan vi hjälpa varandra 

att upptäcka hur Gud verkar i det fördolda? 

19 mars – i sin tid 
När Jesus hade kommit hem och lärjungarna 

var ensamma med honom frågade de: »Varför 

kunde inte vi driva ut den?« Mark 9:29 

Tema för gudstjänsten var ”Arbete” och en 

ung kvinna skulle berätta hur det kändes att 

vara arbetslös. Då började hon gråta, fasaden 

sprack. De som fanns bredvid henne fick hålla 

om henne tills gråten tagit slut. Det behövdes 

inga ord, vi hade fattat hur jobbigt det var att 

vara utan arbete. Det är en av de finaste 

gudstjänster jag varit på! 

Ärlighet varar längst, säger vi. Det gäller också 

i församlingen. Om ingen vågar visa sin 

sårbarhet blir det bara en glättig och ytlig 

gemenskap. Men när man delar livet som det 

är upptäcker man att andra också har sin 

trasighet, sina bittra erfarenheter. Då kan vi 

möta varandra som vi är, då kan Gud möta oss 

som vi är. Då händer också något med 

gemenskapen.  

Pojkens pappa i bibelberättelsen kom med sin 

nöd till Jesus. Han låtsades inte att allt var bra. 

Då kunde Jesus gripa in i situationen. Vi får 

också komma med vår nöd till Jesus.  

Vad är det att dela livet ”som det är” i 

församlingen? Hur firar vi gudstjänst som 

svarar på människors frågor? 



20 mars – i sin tid 
Han satte sig ner, kallade på de tolv och sade: 

»Om någon vill vara den främste måste han bli 

den ringaste av alla och allas tjänare.« Mark 

9:35  

På vägen till Kafarnaum hör Jesus sina 

lärjungar argumentera om vem som är den 

störste av dem. Snart därefter inbjuder Jesus 

sina lärjungar till ett samtal om vem som är 

störst och minst i Guds rike.  

Strävan efter framgång är inbyggd i den 

mänskliga naturen. Vi vill bli störst, bäst och 

starkast i den värdsliga kapplöpningen efter 

framgång. För lärjungarna tar detta sig uttryck 

i strävan efter att ha bäst relation till Jesus och 

att till slut bli störst i himmelriket.  

Jesus förklarar att en självisk strävan efter 

egna begär, inte är vägen till att bli en god 

kristen. Det handlar inte om din framgång 

utan om hur du behandlar andra. För Jesus är 

ödmjukheten en grundsten i tron. Därför ska vi 

upphöja andra och finnas till för dem. Endast 

då blir vi störst i himmelriket. 

 

Vad betyder dagens bibelord för vilka 

församlingen finns till för idag? 

 

21 mars – i sin tid 
Men med er är det annorlunda: den störste 

bland er skall vara som den yngste, och den 

som är ledare skall vara som tjänaren. Luk 

22:26 

Att säga att en människa är unik låter väldigt 

fint. Att säga att någon är egendomlig eller 

udda är egentligen samma sak, men mycket 

mer negativt. Jesus säger att vi ska vara 

annorlunda. Det måste ses i jämförelse med 

omvärlden där mycket går ut på att hålla sig 

framme och visa vad man går för.  

Att vara allas tjänare ger inte några stora 

rubriker, men det ger en inre tillfredsställelse. 

Det kan vara att se och bry oss om de 

människor som behöver extra omsorg. Det kan 

handla om att dra in alla som vill i 

gemenskapen och att behandla alla lika. 

Samtidigt får vi i tjänandet vara rädda om oss 

själva. Vi ska inte utplåna oss själva eller låta 

andra behandla oss hur som helst. Varje 

människa är skapad och älskad av Gud och har 

ett oändligt värde, som borde vara okränkbart. 

Det gäller både de vi möter och oss själva. 

Vad betyder Jesu uppmaning till oss; ”med er 

är det annorlunda” – när vi ska forma öppna 

församlingsgemenskaper där hopp och tro 

delas? 

22 mars – för världens skull 
Jag har gett dem ditt ord, och världen har 

hatat dem därför att de inte tillhör världen, 

liksom inte heller jag tillhör världen. Joh 17:4 

På många sätt är vi människor flockvarelser. 

Det är mänskligt att söka sin tillhörighet i 

någon form av gruppgemenskap. Scouting och 

sport är båda, när de fungerar bra, lysande 

exempel på god gemenskap som kan rädda 

från både ensamhet och kriminalitet. 

En välkomnande grupp med tydligt fokus och 

mål är ofta oerhört attraktiv. Som Kristi kropp 

kan församlingen vara den allra bästa form av 

gemenskap, inte minst utifrån kallelsen att 

vara ett. Hela Joh 17 är Jesu förbön för hans 

lärjungar, och några verser tidigare ber Jesus 

om just enhet: ”Jag ber att de alla skall bli ett 

och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, 

också de skall vara i oss. Då skall världen tro 

på att du har sänt mig.” Jesus bjuder oss in i 

en gemenskap där han själv är centrum. 

Att få sätta vårt ego åt sidan och kliva in i en 

kärleksfull gemenskap är en av de mest 

befriande saker vi kan få göra. 

 

Vad betyder ”ett större vi” – nära och ur ett 

globalt perspektiv? 



23 mars – för världens skull 
Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen 

utan att du skall bevara dem för det onda.   

Joh 17:15   

På engelska använder man ofta två ord när 

man talar om kyrkans diakonala uppdrag – 

caring och curing. Caring handlar om att bry 

sig om alla de människor som upplever någon 

form av nöd och att hjälpa dem i den situation 

de befinner sig i. Den hungrige behöver mat, 

den ledsne behöver tröst, den ensamme 

behöver sällskap, den hemlöse behöver 

husrum. Ordet curing betyder bota, och 

handlar om att försöka förändra människors 

livsvillkor till det bättre. Det handlar också om 

förebyggande åtgärder så att människor inte 

behöver hamna i hemlöshet, ensamhet eller 

utanförskap. Kristna har till exempel byggt 

skolor och sjukhus för att förbättra människors 

levnadsvillkor.  

Båda perspektiven är viktiga och kompletterar 

varandra i det diakonala arbetet. Utan 

omsorgen blir det strukturella arbetet kallt. 

Utan förändrade strukturer fortsätter nöden.  

 

Hur tänker du kring kyrkans och församlingens 

diakonala uppdrag utifrån begreppen ”caring” 

och ”curing”?  

24 mars – för världens skull 
De tillhör inte världen, liksom inte heller jag 

tillhör världen. Helga dem genom sanningen; 

ditt ord är sanning. Joh 17:16-17 

Påståendet ”i världen men inte av världen” 

används ibland när vi pratar om att vi behöver 

finnas där människor finns, men i Guds kraft 

och inte vår egen. Fokus landar ofta i den 

första delen; i världen - bli inte någon annan 

än den du är när du blir kristen. Samtidigt kan 

det vara svårare att acceptera Jesu ord om att 

vi inte tillhör världen. Det är ett annat rike som 

är vårt hem. Vad gör det med oss och vårt sätt 

att leva? Vad gör det med vårt sätt att se på 

och möta andra människor?  

Som kyrka är vår kallelse att leva ut det rike 

Gud kommer med, ett rike där varje människa 

har en given plats. Att inte leva av världen är 

att se med Guds ögon, och inte med världens. 

Att se de människor som världen föraktar, 

eller glömmer bort. Att se en framtid i det som 

för världen är utslitet och odugligt. Att se det 

som är sant i en värld av lögner. 

Vilka initiativ kan tas tillsammans med andra 

för att möta behoven hos den som riskerar 

falla mellan maskorna i våra sociala 

skyddsnät?  

 

25 mars – för världens skull 
Liksom du har sänt mig till världen, har jag 

sänt dem till världen. Joh 17:18  

Jesus blev sänd till värden med ett uppdrag, 

och vi har blivit sända till världen med ett 

uppdrag. Men vad är det då vi ska göra? 

Jesus kom för att öppna vägen så att 

människor skulle kunna ha en relation med 

himmelens Gud. Vi som är hans lärjungar har i 

uppdrag att berätta om detta. 

I slutet på Matteus 28 finns flera nyckelord 

som man skulle kunna sammanfatta i två 

kategorier: 

 

1) Gå ut och göra lärjungar 

2) Lär dem hålla allt som jag har befallt dem 

Allt vi gör i kyrkan bör falla under någon av 

dessa två rubriker: att nå nya människor och 

göra dem till lärjungar samt att bevara och låta 

människor få växa i tron. 

 

 

Om kyrkan först och främst finns för världens 

skull – hur kan vi då samverka med andra 

(organisationer och församlingar) där vi bor 

för att möta nöden, längtan och ropen om 

hjälp? 



26 mars – för världens skull 
Men inte bara för dem ber jag utan också för 

alla som genom deras ord tror på mig. Joh 

17:20  

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag 

dig. Jer 1:5 

Orden från profeten Jeremia kan kopplas direkt 

till texten i Johannes 17:20. Jesus vet vilka vi är. 

Vid den sista måltiden, när Jesus är väl 

medveten om att han snart ska arresteras, 

ligger hans fokus ändå på lärjungarna och på 

oss. I bönen han ber till Fadern ber han för sina 

lärjungar men han ber även för oss som ännu 

inte fanns. Den delen av bönen visar att Jesus 

är Gud och att han redan då visste att vi 

kommer att finnas. På samma gång visar denna 

text i Johannasevangeliet oss hur stor Guds 

kärlek är och hur den inte begränsas av tid eller 

rum. Kärleken är inte bara till för en utvald 

grupp i en särskild tid, den når också ut till oss. 

Det är något som alla måste få veta. Därför har 

Jesus gett oss ett viktigt uppdrag som är att 

dela evangeliets budskap vidare.  

 

 

Vad har vi som kristna mer att erbjuda 

världen? 

27 mars – dela tron vidare 
När de fick se honom där föll de ner och 

hyllade honom, men några tvivlade. Matt 

28:17  

Det är många som inte kan kyrkans kultur. Hur 

skall jag bete mig, hur skall jag vara? Platsar 

jag? Man kan uppleva att de andra är så 

välrenommerade och det är inte jag.  

Vågar vi dela bitar av våra liv, vår bräcklighet 

med någon som behöver ett andligt hem? Kan 

mitt hem få vara församlingens utsträckta 

hand till någon som behöver en gemenskap? 

Vi behöver leva missionsbefallningen, men det 

kan ske på fler sätt än på gudstjänsten eller på 

de stora arenorna. Vi kan också göra det 

genom att bjuda in människor till det nära 

samtalet där Jesus får vara vårt centrum. 

Kanske är det lättare för något att följa med på 

gudstjänst om de först fått lära känna dig? 

Kanske är du med i en mindre grupp som 

träffas hemma och som du kan bjuda någon 

till? Guds väg till människors hjärtan kan se så 

olika ut. Kan en väg få gå via dig?  

.   

Hur kan vi göra det lättare att hitta in till 

församlingen för den som aldrig varit i en 

kyrka? 

28 mars – dela tron vidare 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp 

dem i Faderns och Sonens och den heliga 

Andens namn. Matt 28:19 

Det finns många människor som jag genom 

livet tagit rygg på. Det är människor som haft 

mer erfarenhet av både liv och tro än jag själv. 

De gör mig nyfiken och jag vill gärna ställa 

frågor och höra deras berättelse. Det är nog 

inte så ovanligt, så med ödmjukhet får jag 

påminna mig om att andra kanske också tar 

rygg på mig. Det kan ske när vi är ledare i en 

barn- eller ungdomsgrupp, på en arbetsplats 

eller i mötet över generationerna.   

Att dela tro och liv är centralt i den kristna 

tron, men ibland fastnar vi i de enkla frågorna. 

”Vad gjorde ni? Vilka var där?” Som förälder 

till tonårsbarn som kommer hem från en kväll i 

kyrkan är det inga ovanliga frågor, vi stämmer 

av eftersom vi önskar att de ska trivas där. 

Men tänk om vi också kunde ställa frågorna 

om tro och liv. Ibland saknar både våra 

ungdomar och vi språk för det. Vi får hjälpa 

varandra att skapa tillfällen där vi får öva oss 

att sätta ord på vår tro. 

 

Hur tänker du kring påståendet att varje 

kristen är en missionär? 



29 mars – dela tron vidare 
Men ni skall få kraft när den heliga anden 

kommer över er, och ni skall vittna om mig i 

Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och 

ända till jordens yttersta gräns.« Apg 1:8 

Om jag hade hört Jesus säga det där hade jag 

gillat att få helig ande och vittna på 

hemmaplan. Men att gå till Samarien – aldrig i 

livet! Och vem vet vad som kan hända ute i 

vida världen? 

Det kan vara bra att börja berätta om sin tro i 

det trygga, välbekanta. Man vet vilka ord man 

ska använda, man kan läsa av sammanhanget. 

Så börja där du står! Finns det en 

arbetskamrat, granne eller släkting du kan 

berätta om din tro för, med egna, enkla ord?  

Nästa steg kanske är att utmana dig själv lite. 

Finns det sammanhang och situationer där du 

känner dig lite obekväm? Hur skulle du kunna 

visa på Jesus där, i ord eller i handling? Be Gud 

leda dig. 

Är du i den priviligierade situationen att du 

skulle kunna avsätta en tid för att bli volontär i 

ett annat land? Grattis i så fall! Våga då ta 

steget ut i det okända och ge dig iväg. Anden 

kommer att hjälpa dig! 

När delar du din tro med andra? Vad är lätt 

och vad är svårt?  

30 mars – dela tron vidare 
Herrens ande är över mig, ty han har smort 

mig till att frambära ett glädjebud till de 

fattiga. Han har sänt mig att förkunna 

befrielse för de fångna och syn för de blinda, 

att ge de förtryckta frihet och förkunna ett 

nådens år från Herren. Luk 4:18-19  

I befrielseteologiska kretsar kallar man ibland 

de här Bibelorden för ”lilla Bibeln”. Man är väl 

medvetna om att västvärldens teologer har 

utnämnt Joh 3:16 till lilla Bibeln. Med det 

bibelordet som drivkraft och utgångspunkt 

spred västerländska missionärer det kristna 

budskapet över världen. Man talade om att 

det var av kärlek Gud sänt sin son till världen 

och att han kommit för att rädda de som tror. I 

dagens bibelord får vi veta att den kärleken 

konkretiseras när fattiga får ett glädjebudskap, 

fångna och förtryckta befrias och blinda får 

synen tillbaka.  

Kanske borde vi kalla dessa bibelord för ”lilla 

Bibeln 1 och 2”. Den andliga och den praktiska 

omsorgen är två sidor av samma mynt. Vi ska 

både berätta för människor om hos vem 

kärleken och räddningen finns, och samtidigt 

konkretisera kärleken och räddningen genom 

våra handlingar.  

Hur kan vi dela tron vidare mer än med ord? 

31 mars – dela tron vidare 
Då började han tala till dem och sade: »I dag 

har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er 

som hör mig.« Luk 4:21 

Efter att Jesu läst texten från Jes 61:1-2 i 

synagogan i Nasaret, talar han om hur denna 

profetia gått i uppfyllelse inför deras ögon. 

Sammanfattat säger Jesus att han är Messias. 

På hebreiskan betyder Messias ”den smorde” 

och refererar till Israels konung. Kung David 

fick ett löfte från Gud om att en ättling till 

honom en dag skulle komma och återupprätta 

hans rike. Det judiska folket hade fått uppleva 

stort lidande och väntade på Guds Messias. 

Om det Jesus sa stämde innebar det att han 

var den frälsare som de hade väntat på i tusen 

år. Han var hoppet och ljuset som skulle 

förändra allt! Det var också ett tecken på att 

Gud inte hade lämnat dem, utan gick med 

dem än.  

Jesus är inte rädd att dela med sig av den han 

är, för det glada budskap som han kommer 

med är exakt vad det judiska folket längtat 

efter i hela sina liv.  

 

 

Vad är viktigaste i mötet med den som är 

intresserad av kristen tro? 



1 april – dela tron vidare 
Sedan sade han: »Sannerligen, ingen profet 

blir erkänd i sin hemstad. Luk 4:24 

Det börjar så bra. Jesus är inbjuden att predika 

i synagogan i sin hemstad och när han gör det 

häpnar alla. Men så är det någon som börjar 

ifrågasätta. Vem tror han att han är? Är han 

inte Josefs son? Och istället för att välkomna 

Jesus och det budskap han kommer med, 

slutar det med att de driver ut honom ur 

staden. Så Jesus var till att börja med 

välkommen, men efter det som hände kände 

han sig inte välkommen tillbaka.  

Vi lånar den här berättelsen för att reflektera 

över hur vi själva har känt oss välkomna eller 

inte i olika sammanhang. Min reflektion när 

det gäller våra kyrkliga sammanhang är att 

välkomnande alltid är en aktiv handling. 

Ovälkommen känner man sig sällan för att 

man verkligen är det, utan för att ingen tar det 

där viktiga initiativet till att välkomna. Jag 

brukar säga när jag välkomnar nya 

medlemmar i församlingen att ”nu tar du 

steget från gäst till värd”. En av våra viktigaste 

uppgifter som kristna är att välkomna fler till 

vår gemenskap.  

Har du själv prövat att besöka andra 

församlingar för att se hur du blir mottagen? 

Vilka slutsatser drar du av det? 

2 april – heliga vanor 
Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den 

gamla människan och hennes vanor och klätt 

er i den nya, som förnyas till verklig kunskap 

och blir en bild av sin skapare. Kol 3:9-10 

Svenskfödde K. Anders Ericsson har i sin 

forskning kommit fram till att medfödd talang 

har en försumbar påverkan på en utövares 

skicklighet inom alla tänkbara områden och att 

det enda som egentligen spelar roll i 

sammanhanget är att öva. Det har gett upphov 

till uttrycket att en människa kan bli expert på 

vad som helst om hon lägger ner 10 000 

timmar på övning.  

Detta gäller såklart inte bara sport, utan även 

mjuka värden som kärlek, glädje, frid, 

tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 

ödmjukhet, självbehärskning och så vidare.  

Idag har du kommit en månad in i fastan. Att 

ta tid för personlig andakt är en helig vana 

som jag är övertygad om fått forma dig. I 

dagens bibelord uppmanas vi att lägga bort 

det onda och klä oss i det goda. Det är inget 

som är lätt från början men något vi får öva 

oss i.  

 

 

Vilka heliga vanor har du i ditt liv? 

3 april – heliga vanor 
Då är ingen grek eller jude, omskuren eller 

oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, 

Kristus blir allt och i alla. Kol 3:11 

Ibland hör jag människor önska en större 

andlighet i gemenskapen. Underförstått tycks 

det betyda en längtan efter fler karismatiska 

uttryck. Den längtan är sund, och eftersom vi 

är olika som människor är det också olika 

fromhetsuttryck som slår an något i oss. Men 

jag ryggar mot att likställa andlighet med 

karismatik. Andlighet kan få karismatiska 

uttryck, men det är långt ifrån den enda 

sanningen. Andlighet råder där Guds ande är 

närvarande och får verka, och det sker lika 

mycket i den stilla bönen som i de stora 

rörelserna. Vi ska akta oss för att skilja 

andligheten från verkligheten. Andligheten är 

en del av vår vardag och verklighet, vi kan inte 

skilja dem åt.  

Att söka Guds närvaro genom den heliga 

anden är att försöka höra Guds röst i en tid av 

tusen andra brus och störningar. Och vem som 

gör det kan vi inte se på en människa, det vet 

bara Gud.  

Vilka heliga vanor, traditioner och symboler 

behöver och längtar du efter för att djupna i 

din tro och uppleva en levande andlighet? 



4 april – heliga vanor 
Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och 

styrka åt er inre människa genom sin ande.    

Ef 3:16 

”Bevara ordningen så ska ordningen bevara 

dig”, hörde jag någon säga. Det är visa ord. 

Hur många av oss funderar på morgonen och 

kvällen om vi har tid att borsta tänderna? Inte 

många, skulle jag tro. Vi har gjort det till en 

god vana som gör att det går av sig själv. Tack 

vare din goda vana kan du ha bra tänder! 

Hur många av oss funderar på morgonen och 

kvällen om vi har tid för en andakt? Flera av 

oss, skulle jag tro. Det är ju så mycket man ska 

hinna med på morgonen och på kvällen är 

man så trött. Det blir inte av. 

En liten vana är bättre än ingen vana. Nog 

hinner de flesta av oss be Herrens bön på 

morgonen, kanske medan man borstar 

tänderna? Och nog orkar vi formulera en bön 

utifrån ledorden tack, hjälp och förlåt på 

kvällen innan vi somnar? Gör ett försök och du 

ska se att den goda ordningen kommer göra 

skillnad. 

Hur mycket hör det inre andliga livet ihop med 

yttre strukturer? 

 

5 april – heliga vanor 
…så att Kristus genom tron kan bo i era 

hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt 

rotade i honom Ef 3:17  

Ska man plantera ny skog står det som råd för 

granplantor: ”Överlevnaden ökar om du 

använder vitala plantor med bra balans mellan 

rot och skott.” Det tar tid för plantor att rota 

sig. Det är inte bara det flashiga gröna som 

syns ovan mark som räknas, balansen till den 

lite tråkiga och bruna roten är det som avgör 

överlevnaden.  

 

Att vara stadigt rotat i Jesus innebär att vi har 

etablerat säkra kanaler för att få tag på vatten 

och näring oavsett yttre omständigheter. 

Stormar, torka, översvämning – ja, i alla 

omständigheter finns rötterna där och hjälper 

oss att stå fasta. På samma sätt som ett stort 

livgivande träd som blomstrar inte fick sina 

rötter över en natt, växer vi oss djupare i tron 

dag för dag. Flödar Jesu kärlek i våra hjärtan så 

kommer det att ge liv! 

 

Hur ser balansen ut mellan inåt/utåt i ditt eget 

liv och i församlingens liv? Hur vill du att det 

ska vara? Vilket är ditt nästa steg för att skapa 

förändring? 

 

6 april – heliga vanor 
Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt 

dem som låg där, och likaså av fiskarna så 

mycket de ville ha. Joh 6:11 

Att var tacksam för allt som Gud gett oss är 

något jag fick lära mig som barn. När jag växte 

upp bad vi alltid för maten. Min mamma sa ofta 

till mig och mina systrar att vi måste vara 

tacksamma även när den inte fanns något gott 

att äta eftersom allt som fanns på bordet är en 

välsignelse från Gud. När min mamma sade 

detta kände jag bara att hon tjatade och 

tjatade, men en dag då vi satte oss vid bordet 

hade vi inte något att äta, ingenting alls. Det var 

en fruktansvärd stund och även om jag var liten 

så förstod jag vad som hände. Men min 

mamma såg väldigt lugn ut, jag tror inte hon 

ville visa sin frustration för oss. 

Efter en stund hörde vi någon som knakade på 

dörren. Det var en granne som bodde precis 

bredvid oss. Hon kom med en stor gryta mat 

som hon hade fått för sig att hon skulle ge oss. 

Vi var jätteglada och då tänkte jag på det som 

min mamma alltid hade sagt till mig. Gud är god 

och vi måste vara tacksamma, för han är alltid 

med oss och bryr sig om våra mänskliga behov.  

Ber du måltidsbön? Varför/varför inte? 



7 april – heliga vanor 
Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som 

stänger till himmelriket för människorna. Ni 

går inte själva in, och dem som vill komma dit 

in släpper ni inte in. Matt 23:13 

Heliga vanor kan bli lag och det skall vi akta 

oss för. Blir de lag kan de stänga människor 

ute. Men heliga vanor kan också hjälpa oss i 

vår gudsrelation. De kan bidra till att vi förstår 

mer, bli helare som människor och får en 

riktning i livet. Dessa heliga vanor kan vi dela 

med oss av, utan att för den delen tvinga dem 

på någon.  

Under reformationen i Sverige var det mycket 

som rensades ut. En del heliga vanor hade 

blivit lagiska och förlorat sin andemening. Nu 

är en del av det som då rensades ut tillbaka i 

vår del av kristenheten. En del åker på 

retreater inspirerade av andliga vägledare och 

bönetraditioner som fått en ny renässans. 

Ikoner kan åter ses i våra kyrkor och 

ljusbärarna står där för att hjälpa oss till bön 

och eftertanke. Goda heliga vanor är goda just 

för att de hjälper oss att fokusera på 

relationen till Gud. 

Finns det tillfällen när vi riskerar att stänga ute 

andra genom våra strukturer och tankar om 

vad tro och tillbedjan handlar om? Hur kan vi 

vara uppmärksamma på det i så fall? 

8 april – ledarskap och herdeskap 
Därför ber jag er, bröder, vid Guds 

barmhärtighet, att frambära er själva som ett 

levande och heligt offer som behagar Gud. Det 

skall vara er andliga gudstjänst. Rom 8:1 

Henri Nouwen har skrivit boken I Jesu namn. 

Det är en ganska tunn bok som handlar om 

ledarskap. Själv har jag återvänt till den vid 

flera tillfällen.  

Nouwen lyfter i boken bland annat fram vår 

egen relation till Gud, i ljuset av Jesu fråga till 

Petrus: Älskar du mig? Det blir en påminnelse 

om att kristet ledarskap också handlar om att 

själv bli ledd. Guds heliga närvaro genom 

treenigheten bjuder in oss till en helig 

gemenskap. När vi kliver in i den gemenskapen 

är det Gud som bär oss, där får vi lära oss om 

glädje, frid, kärlek, omsorg, bön och alla delar 

livet handlar om. Det får vi sedan ta med oss 

både in i vårt ledarskap och i vardagliga 

situationer, med de människor vi möter.  

Vi behöver öva på att vara oss själva och att 

vara sanna med hur saker och ting är. Ibland 

kan det vara vår sårbarhet som öppnar dörren 

till Jesu kärlek för en annan människa.  

 

Vilka har gett dig förtroende att leda och vad 

har det bidragit till i ditt liv?  

9 april – ledarskap och herdeskap 
Jag skall själv valla mina får och låta dem 

komma till ro, säger Herren Gud. Hes 34:15 

Hesekiel var präst och profet i Juda rike vid 

tiden för deportationen till fångenskapen i 

Babylon. Innan Jerusalem föll profeterade han 

att folkets avgudadyrkan skulle medföra att 

Herrens härlighet skulle lämna templet, vilket 

innebar att de skulle stå utan Guds beskydd. 

År 587 f.Kr. förstörde babylonierna templet 

och det sågs som en uppfyllelse av Hesekiels 

profetia. Också Hesekiel deporteras till 

Babylon och där händer något med tonen i 

hans profetior. Domsprofetiorna som skulle 

förhindra Jerusalems fall, byts mot trösterika 

bilder om att Gud inte har övergett sitt folk.    

En av dessa bilder är den av Gud som den 

gode herden som tar hand om sitt folk. 

Texterna om den gode herden har blivit 

trösteord för människor i alla tider. Varje 

människa har fortfarande ansvar för sitt eget 

liv, men samtidigt kan man ha full förtröstan 

på att det är Gud som håller ihop allting. Den 

gode herden överger aldrig sina får, oavsett 

vilka fiender som hotar. Gud är förebilden för 

alla herdar och ledare i alla tider. Tro på Gud, 

lita på Gud, du är i goda händer. 

Hur ser din ledarskapssyn ut?  

 



10 april – ledarskap och herdeskap 
Så gjorde han några till apostlar, andra till 

profeter, till förkunnare eller till herdar och 

lärare. Ef 4:11 

Innan Jesu död på korset, var den heliga anden 

begränsad till ytterst få individer genom 

israeliternas historia, oftast profeter och 

kungar. Efter Jesu uppståndelse blev denna 

Guds stora gåva tillgänglig för alla människor. 

Idag har alla möjligheten att få del av den 

heliga anden genom dopet och att utrustas 

med nådegåvor till stöd i vår tjänst.  

Alla är vi unikt skapade, och har unika 

kallelser. Gud har en plan för var och en och 

har gett oss gåvor anpassade efter våra 

respektive vägar. Vi ska inte bli avundsjuka på 

varandras gåvor och kallelser, för som Paulus 

säger är vi unika kroppsdelar i Guds församling 

och alla behövs.  Däremot är Guds väg inte 

alltid självklar. Ibland ställs vi inför prövningar 

och ibland kommer vägen vara krokig. Ibland 

är det till och med så att Gud ger dig en ny 

kallelse mitt i livet. I allt kan vi lita på att det är 

Anden som leder. 

 

Vad lägger du in i begreppen ledarskap och 

herdeskap och hur hör de samman?  

 

11 april – ledarskap och herdeskap 
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. 

1 Kor 12:4 

Gud är en. Det finns ingen disharmoni i Gud. 

När vi låter Anden leda oss och när vi fungerar 

i våra gåvor, eller upptäcker nya, så är det 

alltid i linje med Guds vilja.  

Det här kan ibland vara lättare att säga än att 

leva. Vi uppfattar Gud lite olika, vi betonar det 

som vi tycker är viktigast olika och sakerna vi 

längtar efter är olika. Det är vackert och bra 

för när vi inte drar helt jämt, men samtidigt 

längtar efter att få kliva in i Guds plan, får vi 

tillsammans måla upp en ännu större och 

ännu mer sann bild av Gud.  

Det kräver en acceptans inför uttryck som inte 

är mina. Det kräver övning i kärlek att på ett 

gott sätt kunna lyfta en oro över det vi tror är 

på väg åt fel håll och det kräver ödmjukhet 

inför att det lika gärna kan vara jag som 

missuppfattat. Tillsammans får vi söka Gud i 

bön och be att Anden leder oss. 

 

 

Hur ger vi varandra förtroende att leda i 

församlingen, testa nya saker – och vad gör vi 

när det går fel? 

12 april – ledarskap och herdeskap 
Hos var och en framträder Anden så att den 

blir till nytta. 1 Kor 12:7 

En bokhandlare sa en gång till mig att det 

börjar gå inflation i ledarskapsböcker. Jag 

förstår vad han menar. Det finns mängder 

med böcker, kurser och filmer i konsten att 

leda. Det är naturligtvis bra att det finns stora 

möjligheter att rustas i sitt ledaruppdrag, en 

ledare behöver både kunskap och vägledning 

för att inte tappa bort sig själv och sitt syfte i 

uppgiften. Men finns risken att vår syn på 

ledarskap blir alltför snäv när den främst är 

något vi kan lära oss genom att studera 

tillräckligt väl?  

I dagens bibelord tycks det inte vara en liten 

utvald grupp som har uppgiften att leda. Nej, 

hos var och en framträder Anden och 

nådegåvorna så att den blir till nytta. 

Ledarskap handlar om mer än att stå på scen 

och peka med hela handen. Kristet ledarskap 

handlar främst om att peka på Kristus. Det kan 

vi göra på många olika sätt.  

 

 

Hur möjliggörs ett kreativt ledarskap? 



13 april – ledarskap och herdeskap 
Allt detta åstadkommer en och samma Ande 

genom att fördela sina gåvor på var och en så 

som den själv vill. 1 Kor 12:11 

Jag bodde under ett år i Australien och gick då 

till en anglikansk församling. Några av de 

finaste traditioner som hör till fastan fick jag 

uppleva där. På palmsöndagen fick alla som 

deltog i gudstjänsten ett kors, flätat av 

palmblad. Man behöll korset i sitt hem under 

hela året, som en påminnelse om vad Jesus 

gjort för oss. På askonsdagen tog man med sig 

korset till kyrkan. Alla korsen brändes och det 

var med askan från dessa kors prästen sedan 

målade korsets tecken i allas pannor.  

Den andra traditionen var att alla 

församlingsmedlemmar uppmanades att delta 

i en fastegrupp. Grupperna möttes en gång i 

veckan under fastan till bibelläsning och bön 

utifrån något material som församlingens 

ledare tagit fram.  

Traditionen med palmbladskorsen blev svår 

att ta med till Sverige, det är så ont om 

palmblad här, men fastegrupper har vi haft 

under mina år som pastor i Arvika.  

Hur kan vi ärligt söka äktheten i andras 

andliga traditioner och hur kan andras heliga 

vanor utmana oss? 

14 april – skärtorsdag  
Hur har jag inte längtat efter att få äta denna 

påskmåltid med er innan mitt lidande börjar. 

Luk 22:15 

Du kanske har sett något avsnitt av TV-serien 

Allt för Sverige där man får följa hur en grupp 

amerikaner hittar tillbaka till sina svenska 

rötter. Just ögonblicken då deltagarna får läsa 

om sina förfäders livsöden är gripande. För de 

flesta som emigrerade från Sverige på 1800-

talet fick de aldrig se sin familj och sina vänner 

igen. Vi kan tänka oss in i hur känslosamt det 

måste ha varit den sista middagen innan 

någon klev på båten nästa dag. 

Tänk dig nu tillbaka till den där påskmåltiden 

kvällen innan Jesus gick till korset. Jesus 

använder flera tidsaspekter. Han talar om att 

både blicka tillbaka och framåt. När brödet 

bryts – ska vi göra detta till minne av honom, 

säger Jesus. Men det stannar inte där. Vi kan 

också blicka framåt med glädje – måltiden 

kommer få sin fullbordan i Guds rike. 

Ett fint sätt att leva sig in i denna kväll är att 

läsa samma Psalmer Jesus och lärjungarna 

använde. Psalm 113-114 sjöngs före 

påskmåltiden och 115-118 efter måltiden. 

Vad vill du göra idag för att minnas det Jesus 

gjort för dig? 

15 april – långfredag  
Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Luk 

23:34 

Min mamma dog på sin 96:e födelsedag. På 

morgonen var hon skapligt pigg, men på 

förmiddagen blev hon hastigt sämre och vid 

halv sex fick hon sluta sitt liv. Vi hade kommit 

för att fira henne, smörgåstårtan var inköpt 

och flaggan stod på bordet. Något av det sista 

hon sa var ”Har alla fått smörgåstårta?”. Min 

mamma hade hela sitt liv lagat mat och månat 

om att alla skulle bli mätta så det var naturligt 

för henne att in i det sista ha omsorg om sin 

familj. Det var ett fint slut på ett fint liv. 

Något av det sista Jesus sa var ”Fader förlåt 

dem, de vet inte vad de gör”. Han hade under 

sitt liv serverat livets bröd och månat om Guds 

stora familj. Nu rann livet ur honom. Till och 

med i den situationen tänkte han på andra.  

Ingen är utanför Guds omsorg. Alla är älskade. 

Till alla ges förlåtelsen. Ta en stund av dagen 

till att bli stilla inför Jesu stora kärlek, till dig 

och till andra. Vad behöver du få förlåtelse 

för? Vad kan du tacka för? Vad tror du Jesus 

vill ge dig? 

 

Hur vill du helighålla denna dag? 



16 april – påskafton  
Kvinnorna som hade kommit från Galileen 

tillsammans med Jesus följde med och såg 

graven och hur hans kropp lades där.            

Luk 23:55 

Kanske har du någon gång varit på begravning 

och kan känna igen dig i bibelversen. Jesus 

läggs i graven, det är slut. Hans lärjungar hade 

gett allt och nu var deras mästare borta. Det är 

lätt att sätta sig in i deras sorg och smärta, 

saknad, vilsenhet och ensamhet. 

I mötet med döden kan det vara svårt att 

minnas det som var; livet, ljuset, de 

spännande mötena, det som sades. Kvinnorna 

hade svårt att se detta i sorgen och därför 

läggs även hoppet tillsammans med Jesu döda 

kropp i graven. Inför dödens faktum visste de 

inte hur de skulle hantera talet om att Jesus 

var Messias, den som skulle befria oss alla.  

Vågar du stanna i mörkret en stund till? Gå 

gärna in i bibelberättelsen som du finner i     

Luk 23:50-54. Betrakta situationen genom 

kvinnornas ögon, kunskap och erfarenhet.  

Stanna upp och känn med kvinnorna, även om 

du vet vad som ska komma.  

Vem vill du be för idag som vandrar i 

dödsskuggans dal?  

17 april – påskdag  
Varför söker ni den levande här bland de 

döda? Han är inte här, han har uppstått. Luk 

24:5b-6a. 

Denna hälsning är en sammanfattning av hela 

påskens budskap. Idag får vi stämma in i den 

och låta den ljuda över hela vår värld, så som 

den gjort genom alla tider. Jesus uppstod från 

de döda, han har besegrat döden!  

Varje gudstjänst vi firar är en påminnelse om 

Jesu uppståndelse från de döda, den spränger 

alla gränser i tid och rum.  

Påskdagen är också en dag då vi påminns om 

våra egna liv. Det finns många sätt att väckas 

upp från de döda. Ibland kan vi hamna i 

situationer där vi inte ser eller anar en utväg. 

Kanske finns det något i ditt eget liv som känns 

långt ifrån levande? Forma en bön över det. 

Jesus lever, våga tro det! 

Kanske blir du påmind om något du tidigare 

upplevt som dött men som känns levande 

idag. Forma en bön och tacka. Jesus lever, 

våga tro det!  

 

 

Hur vill du idag fira Jesu uppståndelse? 

 

Kristus är uppstånden, ja, 
han är sannerligen 

uppstånden! 
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