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FÖRKLARING AV ETT LÄRJUNGASKAPANDE LIV 
 
Bilden på föregående sida är tänkt att vara en ständig referenspunkt som en hjälp för oss 
när vi ska bedöma och planera vad som behövs för att göra fullt utvecklade lärjungar som 
i sin tur gör nya lärjungar. Den är inte fullständig, men ger en bild av det större 
sammanhanget som kan vägleda dig och beskriva de flesta varför, hur och vad som 
behövs för att göra mogna lärjungar. 
 
 
CENTRUM: TREENIGHETENS RELATION 
Utvecklingskartans centrum belyser vår relation med Gud Fadern, Sonen och Anden. Vår 
relation med treenigheten är syftet och målet med lärjungaskapet och är även nyckeln 
till vår hälsa, tillväxt och påverkan som kristna. Det går inte att överskatta betydelsen! 
Allt vi har, är och gör — kommer från och upprätthålls av treenigheten. I de relationerna 
har vi allt. Utan dem har vi ingenting. Därför är vårt ständiga mål att komma närmare och 
bli mer beroende av Gud. Därför är det i centrum! 
 
 
GUDS BERÄTTELSE 
”Guds berättelse” är att förstå Bibeln som en sammanhängande berättelse om Guds 
relation med mänskligheten. Flera viktiga teman går som en röd tråd från början till 
slutet av Bibeln och målar en vacker bild av sanningen om Gud, hans verk och vår relation 
med honom. Detta är av avgörande betydelse för att människor att kunna bli mogna 
lärjungar, så att de inte uppfattar relationer, detaljer och händelser i Bibeln som 
frikopplade från varandra. Man behöver förstå och tillämpa Bibeln som en sammanhållen 
berättelse som beskriver Guds relation med sin skapelse. Oavsett var vi landar i Bibelns 
berättelse är Gud konsekvent i det han gör och hur han förhåller sig till människor. Att 
förstå det hjälper människor att utvecklas i relationen med honom och andra. 
 
 
FYRA FRÅGOR 
Dessa fyra frågor sammanfattar och tolkar Bibelns berättelse så att vi kan filtrera hela 
livet genom evangeliet.  
 
De fyra frågorna är: Vem är Gud? Vad har Han gjort? Vem är jag? Hur lever jag?  
 
Tillsammans ger dessa frågor oss kunskap om alla delar i våra liv. De hjälper oss också 
att upptäcka de tvivel som finns i olika områden av våra liv och upptäcka rötterna till det 
som påverkar vad vi tänker och gör  
 
Det här något av det absolut viktigaste att jobba med när vi tränar nya lärjungar. Ju mer 
vi kan hjälpa dem att använda dessa frågor i sina liv, ju mer kommer de att kunna leva liv 
formade av evangeliet. Det kommer att påverka deras tankar, tal, val, relationer och bön. 
Sanningen om Gud och om oss måste understrykas om och om igen när vi lärjungatränar 
människor. 
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VILKA VI ÄR: VÅR IDENTITET 
Vår primära identitet som Jesu lärjungar fungerar genom 3 andra identiteter - Familj, 
Tjänare och Missionärer - som vi har fått genom vår relation med treenigheten. Vår 
himmelske Fader har adopterat oss som sina söner och döttrar, sina barn, och har gjort 
oss till en del av sin eviga familj. Han är vår Fader, och vi är hans familj.  
 
Jesus, vår Herre och Frälsare tjänade oss på det ultimata sättet när han gav sitt liv som 
betalning för våra synder. Han levde också som en tjänare och befallde oss att följa hans 
exempel, som hans tjänare i världen. Han är vår kung och vi är hans tjänare.  
 
Den helige Ande, som är en missionerande Ande, är den person som motiverar, leder och 
hjälper Guds folk att leva ut hans uppdrag. Vi ser honom göra detta i Jesu liv, i den tidiga 
församlingens liv i Apostlagärningarna, i Paulus tjänst och det fortsätter idag. Vi är 
missionärer, och vi lever ut den identiteten med hjälp av den helige Ande som är i oss. 
 
 
DELAR AV LÄRJUNGASKAP 
Det finns tre grundläggande delar av lärjungaskapet som samverkar till att göra fullt 
utvecklade lärjungar. Varje del åstadkommer unika saker som de andra inte kan på grund 
av sin storlek och relationsmässiga dynamik. Varje del är viktig och kompletterar de 
andra. (Se 3 grundläggande delar i lärjungaskapet i verktygslådan). Den fjärde delen som 
är ett tillägg kallas för en Stadsgrupp och är helt enkelt en grupp av missions-
gemenskaper som på olika sätt och vid särskilda tillfällen samarbetar för att öka 
kapaciteten och påverkan att älska de människor som Gud har kallat dem till. (Se ett 
exempel i verktygslådan som kallas Vår South End City-grupp).  
 
LÄRJUNGASKAPET MILJÖ 
Det finns en utökad version av detta i verktygslådan som kallas Goda lärjungaskaps-
miljöer som ger dig många fler detaljer. I den här kortare versionen vill jag belysa tre 
grundläggande prioriteringar som är centrala. De är upplevelseorienterade, 
relationsbaserade och missionsinriktade till sin natur. 
 

• Liv till liv. Detta beskriver en livsstil mellan kristna som pågår ständigt, med en 
avsikt och där man kan blotta sitt inre för varandra. Det här sker i de normala 
vardagssakerna i livet. Vi är involverade på detaljnivå i varandras liv och upplever 
både med- och motgångar, bra och dåliga stunder och lyckliga och svåra tider 
tillsammans. 

 
• Liv i gemenskap. Detta handlar om att precis som att det behövs ”en by för att 

uppfostra ett barn” så behövs det ”en gemenskap för att skapa mogna lärjungar”. 
Den livsstil som beskrivs ovan ska så mycket som möjligt levas tillsammans med 
en grupp människor som har olika historier, gåvor, personligheter, ekonomisk och 
etnisk bakgrund, och är på olika stadier i livet. Vi behöver alla på olika sätt 
påverkas och formas av andra som är olika oss själva. 
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• Liv på uppdrag. Mycket av vår tillväxt och lärande kan bara komma om vi lever 
tillsammans med vilsna och brustna människor som är långt borta från Gud. I 
relationer där vi måste vara tålmodiga, nådefulla, medkännande, generösa och 
kärleksfulla förvandlas våra hjärtan mer och mer. Vi blir mer lika Jesus och kan 
komma med helande till de sårade människor som finns runt omkring oss. 
 

 
HUR VI LEVER 
De första fyra områden överst på denna lista ska beskriva de aktiviteter eller saker vi gör 
som tar upp det mesta av vår tid - arbete, mat, vila/rekreation, firande. Vi behöver 
fundera över hur vi kan förvalta dessa områden med lärjungaskap, mission och Guds 
rikes syften i åtanke. Om allt vi har är en gåva från Gud, så borde allt vi gör förvaltas för 
Hans äras skull. 
 

• Arbeta inkluderar vårt yrke, likväl som det arbete som behövs göras runt huset, 
och arbete som vi kan hjälpa andra med. Det kan innebära att ta hand om fordon, 
möbler, vitvaror, datorer och andra saker som vi äger. Eller att förse familjen med 
mat och ta hand om dagliga behov som att handla, städa och laga mat till våra 
respektive och våra barn. Det kan också innebära att hjälpa andra med samma 
saker. Att hjälpa till med att laga bilen, arbeta på hus, städa, måla eller flytta 
saker. Att hjälpa till med att plantera eller att rensa ogräs i någons trädgård. 
Klippa deras gräsmatta. Det finns alla möjliga sätt att tjäna människor på som 
hjälper och välsignar dem. 

 
• Äta inkluderar tiden vi lägger på att förbereda mat, äta mat och att göra i ordning 

efter maten - oavsett om det är för nöjes skull eller för att ge våra kroppar näring. 
Ofta äter vi hemma, vid andra tillfällen äter vi på andra platser. Ibland äter vi med 
några få personer och ibland tillsammans med många andra. 

 
• Vila/Rekreation är det vi gör för att återhämta och ladda upp våra kroppar och 

sinnen. Från att ta en paus från aktiviteter och arbete till att träna och utöva våra 
favoritsporter eller hobbies. Det vi fyller vår tid med efter jobbet, på lediga dagar, 
på helger eller på semestern. 

 
• Firande är det vi gör för att gratta och välsigna de som har fyllt år, firar årsdagar, 

bebisar, befordran på jobbet, examen etc. Firande kan också vara högtider eller 
de kulturhändelser kopplade till musik, sport och underhållning, som samlar 
människor. 

 
• Mitt i allt detta blir frågan hur vi kan möta dem på ett avsiktligt sätt. Där avsikten 

är att visa kärlek till de som är intresserade av samma aktiviteter som vi är.  
 

• Berättelse Utgångspunkten för att kunna visa någon kärlek på ett bra sätt är att, 
samtidigt som vi lever våra normala liv, vara inställda på att lära känna människor 
genom deras livsberättelser. Under hela dagen får vi tillfällen att visa kärlek 
genom att genuint intressera oss för dem och ställa frågor om deras liv. 

 

http://www.missionalmadesimple.com/


 

E N  R E S U R S  A V  T O D D  M O R R  F R Å N  M I S S I O N A L  M A D E  S I M P L E .  
F Ö R  M E R  I N F O R M A T I O N  B E S Ö K  W W W . M I S S I O N A L M A D E S I M P L E . C O M  

• Lyssna. När vi utforskar människors livsberättelse behöver vi också bli goda 
lyssnare så att vi hör vad de faktiskt säger. Inte bara lyssna efter detaljer utan 
också lyssna efter den djupare mening och motivation som finns bakom vad de 
säger. Om vi kan göra det kommer vi att få veta hur vi kan lära känna dem på ett 
djupare plan genom fortsatta frågor och samtal. Vi kommer också att få veta hur 
vi kan välsigna dem. 

 
• Välsigna. Här letar vi efter praktiska sätt att VARA de goda nyheterna, genom att 

ta vara på det vi har hört i deras berättelser. Det kan ske på en mängd olika sätt, 
som att ge av vår tid, vänskap, våra förmågor och resurser. 

 
 
HUR VI FÖRKUNNAR JESUS 
Det här är en fortsättning på det förra avsnittet där vi gick igenom hur vi arbetar, äter, 
vilar och firar med en avsikt. VI försöker att göra dessa saker mer och mer, genom att 
lära känna människor, vara goda lyssnare och välsigna dem - eftersom deras berättelser 
visar för oss hur vi kan VARA de goda nyheterna.  
 
När detta blir en rytm i våra liv kommer vi på ett naturligt sätt få en fördjupad kunskap 
om deras liv och de kommer att lära känna oss. Det kommer göra att förtroendet växer 
och att vi kan blotta vårt inre för varandra. Då kommer vi mer och mer kunna koppla 
deras liv till Guds berättelse, vilket också leder till möjligheter att i klartext förkunna 
Jesus som den ultimata hjälten och syftet med berättelsen. 
 
 
Den här processen kan fortsätta i all oändlighet, ända tills personen har gett sitt liv till 
Jesus och blivit en lärjunge eller tills vi har berättat allt vi har att dela. Vid den punkten 
fortsätter vi att be för dem, välsigna dem vid varje tillfälle vi får och försöker lära känna 
dem på lång sikt. Att engagera sig i relationer på det sättet över tid kommer hjälpa våra 
relationer att gå från kontakter till bekantskaper till en pålitlig vän och förhoppningsvis 
en dag till en Jesu lärjunge. 
 
(Det finns en utökad förklaring av den här processen i Verktygslådan som vi kallar 
Avsiktliga samtal om evangeliet. Kolla gärna in den.) 
 
 
 

http://www.missionalmadesimple.com/

	LÄRJUNGAR
	LÄRJUNGE
	VÄN
	BEKANTSKAP
	KONTAKT
	EVANGELIETS
	KRAFT
	EVANGELIETS
	SYFTE
	FADERN
	FAMILJ
	SONEN
	TJÄNARE
	ANDEN
	MISSIONÄR
	Tjäna/Välsigna
	Hjälten Jesus
	Guds berättelse
	Vår berättelse
	Deras berättelse

