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3 GRUNDLÄGGANDE DELAR I LÄRJUNGASKAPET
Varje del är unik. Varje del är grundläggande. Varje del kompletterar de andra delarna.
Varje del är dock begränsad och kan inte ensamt åstadkomma allt som behövs för att
göra fullt utvecklade lärjungar.
I varje del sker också särskilda saker på huvudets, hjärtats och händernas nivåer som
endast kan ske i just den specifika miljön. Om någon av dessa tre delar saknas i
lärjungaskapet, så kommer viktiga delar att saknas i människors liv.

SÖNDAGSSAMLINGAR

Vanligtvis ett möte på ca 1,5 till 2 timmar. Det blir en speciell dynamik i våra relationer,
känslor och vårt lärande när vi får samtala, lyssna, lära, sjunga och be tillsammans med
en större grupp. Det finns också mer utrymme för uppmuntran, entusiasm och motivation
när en större grupp av likasinnade försöker lära sig att älska Gud och andra tillsammans.
Söndagssamlingarna är också ett tillfälle där vi på ett särskilt sätt kan studera Bibeln,
dela uppmuntrande berättelser om livsförvandling, dela församlingens behov och be
gemensamma böner. Det finns också fler gåvor, personligheter, erfarenheter, berättelser
och resurser i en större grupp människor, vilket skapar en potential för större påverkan.
Söndagssamlingarna skapar också ett sammanhang där fler människor kan tjäna och lära
sig att använda sina gåvor på ett sätt som inte kan ske någon annanstans.

MISSIONSGEMENSKAP

Detta är en grupp lärjungar som lever ett överlåtet liv tillsammans. En missionsgemenskap är inte ett möte, utan många kontaktpunkter och upplevelser under veckan
som skapar en familjelik dynamik och även en missionerande livsstil. De som tillhör en
missionsgemenskap kommer att tillbringa mer tid tillsammans under en vanlig vecka än
en vanlig kristen som går på söndagssamlingar och kanske deltar i en Bibelstudiegrupp.
Livet i en missionsgemenskap bidrar också till andra slags erfarenheter och relationer
eftersom den blir en del av vardagslivet och är mer baserat på upplevelser än formellt
lärande. Dessutom, på grund av den mindre storleken med ca 8–14 vuxna, finns det också
en närhet och djup i relationerna som man inte får på söndagarna.
Missionsgemenskapen ser varandra som en familj, stöttar varandra som en familj, talar
med varandra som man gör med sin familj, känner varandra på ett djupare plan precis
som i en familj och arbetar tillsammans för gemenskapens hälsa och tillväxt, precis som
en familj skulle göra. Det finns en annan känsla av ägarskap och ansvar.
Missionsgemenskapens mindre storlek, djupare relationer och fokuserade syfte skapar
ett mer flexibelt och kreativt sammanhang för att vi ska kunna leva i gemenskap runt
bordet, i hemmen, i parken, på caféer eller på andra offentliga platser. Det gör det också
enklare att organisera saker eftersom storleken är mer hanterbar.
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En missionsgemenskap är också en avgörande del i lärjungaskapet eftersom mycket av
det som gör att vi kan bli mogna efterföljare av Jesus sker genom exemplifiering och
erfarenhet.
På söndags- och DNA-mötena sker den andliga utvecklingen främst på huvudets och
hjärtats nivåer, medan missionsgemenskapen ger oss regelbundna möjligheter att leva ut
vår tro, att omsätta den i handling, genom att vi visar kärlek och tjänar tillsammans. Det
är i den miljön vi regelbundet kan vara ”görare” och inte bara ”hörare” av allt det som
Jesus har uppmanat oss till som hans efterföljare.

DNA-GRUPPER

DNA står för ”Discovery” (upptäckande), ”Nurture” (omsorg) och ”Act” (agera). En del
församlingar använder anda namn som tex Cellgrupper eller Upptäckargrupper, men de
har samma funktion. DNA-träffen är oftast ett 2–2,5 timmar långt möte. Dessa små
grupper består av 3–5 kvinnor eller män och är unika på grund av sin lilla storlek och att
de är könsuppdelade. Det finns många djupare och intimare frågor som man bara kan tala
om när endast kvinnor eller endast män är närvarande, på grund av sin känsliga natur.
DNA-gruppens lilla format gör att alla får en chans att prata och ställa frågor, vilket gör
deltagandet mycket större, även jämfört med en liten gemenskap på 8–14 vuxna. Det
större deltagandet innebär också att alla kommer att växa i sin förmåga att tänka, be och
tala om evangeliet på rätt sätt. Det är nästan omöjligt att ”gömma sig” och inte bli
delaktig i den här miljön. Alla personlighetstyper, särskilt de som är mer tysta får
möjlighet att blomstra och bli kända och hörda.

HUR MÄNNISKOR LÄR SIG OCH VÄXER

När vi tänker på de här tre grundläggande delarna är det alltid viktig att komma ihåg vad
vi vet om hur människor tar till sig kunskap och växer. Här finns det några viktiga
principer att fundera över.
Huvudet, hjärtat och händerna är varsin komponent i vår tillväxt och inlärning. Huvudet
är det som pågår i våra sinnen och hur en person tänker. Hjärtat är centrum för
motivationen/övertygelsen/tron, vilket i slutänden är det som avgör hur vi faktiskt lever
våra liv. Vi lever utifrån vårt hjärtas övertygelser och tro. Händerna är hur vi väljer att
omsätta våra övertygelser, tro och prioriteter i handling. De aktiviteter och relationer
som vi tror är viktigast utifrån hjärtats perspektiv, omsätts i handling genom våra händer
och fötter.
Hur kan huvudet, hjärtat och händerna förändras och formas till en Kristus-lik livsstil?
•

Undervisning: Bibelns sanning som tillämpas på varje omständighet och detalj i
våra liv.

•

Exemplifiering: En Kristus-lik livsstil som kan ses på nära håll i det normala
vardagslivet.
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•

Erfarenhet: Möjlighet att praktiskt utföra det man sett exemplifieras.

•

Reflektion (Handledning/Vägledning): Att diskutera det ni lär er genom att höra
Bibelns sanning, exemplifieringen av den sanningen och erfarenheten av att leva
ut den.

•

Övernaturlig: Den helige Ande vill alltid påverka och forma huvudet, hjärtat och
händerna. Han är Sanningens Ande som alltid undervisar, påminner och
uppenbarar saker för sinnets tillväxt. Han är Anden som förvandlar hjärtan,
övertygar oss och ger oss råd för hjärtats tillväxt. Han är missionens Anden som
alltid sänder ut oss att älska, tjäna och komma med helande till andra för våra
händers tillväxt.
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