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andlIg längTan Idag

I samhället syns ett intresse för andli-
ga frågor på olika sätt. Skriftskolan har 
behållit sin popularitet och kyrkan når 
fortfarande majoriteten av sina medlem-
mar genom kyrkliga förrättningar. Sam-
tidigt finns det också frågeställningar 
som berör spiritualitet i ett sökande ef-
ter en ny slags gemenskap. Många skri-
ver ändå också ut sig ur kyrkan för att 
den inte har någon personlig innebörd 
för dem. Samhället blir allt mer sekula-
riserat, pluralistiskt, internationellt och 
teknologiskt utvecklat.

För arbetet i kyrkan innebär den här si-
tuationen en utmaning. Hur kan man 
upprätthålla kunskapen om innehål-
let i den egna tron? Hur kan man stö-
da människor i deras andliga längtan? 
Hur kan man bygga upp församlingsliv, 
gudstjänst och bön på ett sätt som be-
aktar vardagens krav och den verklighet 
människor lever sitt liv i?

Trots all förändring så hör andlighet till 
människans väsen och är en viktig del av 
våra liv. Tidens tand förändrar inte den 
utgångspunkten, även om former och 
uttryck för andlighet kanske ändras.

med männIskan som 
uTgångspunkT

I grund och botten handlar katekume-
natet om att möta människors andliga 
frågor och ge dem svar. Att leva i kyrko-
året och fördjupa sig i andliga spörsmål 

kan hjälpa människor att förstå också 
sina egna andliga rötter och behov. För 
många människor, även sådana som sö-
ker en fast punkt i tillvaron, kan försam-
lingen och dess gudstjänstliv bli ett and-
ligt hem.

Att ta upp trosfrågor är förknippat med 
deltagarnas liv och vardag. De viktigas-
te frågorna utgår från människans egna 
erfarenheter och binder det egna li-
vet samman med en större helhet, med 
andra människor, med vår omgivning 
och med hela skapelsen.

Eftersom den bärande tanken inom ka-
tekumenatet är att lyssna på människan 
och ta hennes frågor på allvar är det vik-
tigt att man bygger upp hela arbetspro-
cessen med deltagarnas frågor som ut-
gångspunkt. Att beakta individen inne-
bär inte att vi avvisar att människors 
andliga funderingar ofta i mycket kret-
sar kring gemensamma och liknande te-
man. Det är precis det som gör det så gi-
vande att diskutera de här frågorna och 
höra andras tankar och funderingar.
 
materialets mål, struktur och 
användningsmetoder

Det här materialet är avsett att använ-
das av ledaren som stöd för planering 
och arbetet med katekumenatet. Leda-
ren kan också använda materialet som 
stöd för att göra medvandrarna förtrog-
na med processen. Materialet är tänkt 
som en verktygslåda som beaktar att det 
finns olika sätt att lära sig och som ger 

Inledning
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möjlighet till en mångsidig process.
  

materialet har som mål att:
uppmuntra till och ge beredskap • 
för att använda katekumenatet i 
församlingen
ge verktyg för samtala om grund-• 
läggande trosfrågor i grupp
uppmuntra till att leda deltagarna • 
till växelverkan med varandra
hjälpa att förstå kyrkoårets bety-• 
delse även på en individuell nivå
stärka församlingsgemenskapen• 
stöda gruppdeltagarnas böneliv • 
genom egen och gruppens andakt 
samt genom församlingens guds-
tjänst

 
I verktygslådan finns:

information om katekumenats-• 
programmet
tips för planeringsarbetet för för-• 
verkligande i församlingen
inblickar i modeller som har • 
använts i det här sammanhanget
uppgifter och övningar• 
texter som ger inspiration: berät-• 
telser och bibeltexter
bilder• 
frågor för diskussion• 

Ledaren har en central roll i att tilläm-
pa materialet. Alla arbetsmetoder kan 
kombineras och bearbetas fritt. Grup-
pens behov avgör hurdan helheten blir.
 
katekumenatets verksamhetsidé

Katekumenatets verksamhetsidé är en-
kel och bygger till stor del på att åter-

upptäcka sådant som är gammalt.

Det är en verksamhet i en liten  �
grupp. Gruppen består av en ledare, 
medvandrare (aktiva församlingsmed-
lemmar), gruppmedlemmar (sökare), en 
präst eller församlingsanställd.

Kärnan i gruppens verksamhet be- �
står av gruppmedlemmarnas egna frå-
gor. I början av den gemensamma resan 
fastställs gruppens program på basis av 
de här frågorna. I katekumenatet följer 
man inte en läroplan som kommer uti-
från, utan programmet utgår alltid från 
katekumenatsgruppen.

Vid gruppträffarna används mång- �
sidiga vuxenpedagogiska metoder och 
tyngdpunkten ligger på gruppmedlem-
marnas egna funderingar och sökande 
efter upptäckter.

Verksamheten är starkt förknippad  �
med kyrkoåret, som utgör en bro till 
församlingens gudstjänstliv.

Grupperioden pågår ungefär ett år  �
och följer kyrkoåret (t.ex. från höst till 
vår).

Verksamhetsperioden är uppdelad  �
i fyra delar: Välkomnande, Växt, För-
djupning och Sändning.

Till varje skede hör en gudstjänst:  �
Välkomstgudstjänsten, Kallelseguds-
tjänsten, Påsknattens mässa (gudstjänst 
med doperinran) och Sändningsguds-
tjänsten.

I gudstjänsterna ansluter man sig till  �
gudstjänstlivet i enlighet med lokalför-
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samlingens möjligheter: Det kan handla 
om en söndagsmässa, om en kvällsguds-
tjänst, en familjegudstjänst, en Tomas- 
eller Taizémässa eller en bönestund. 
Gruppmedlemmarna deltar alltid i de 
här gudstjänsterna som en synlig del av 
den församlade församlingen.

människobild och pedagogisk 
grund

Katekumenatsgruppen ger tillfälle till 
fördjupning och tillväxt i tron. Försam-
lingen ber för gruppens medlemmar och 
välkomnar den enskilda medlemmen i 
församlingsgemenskapen – en värdefull 
uppgift som katekumenatet har möjlig-
gjort.

Att bli hörd och sedd väcker förtroende 
och skapar öppenhet, vilket ger möjlig-
het till mottagande och utbyte av kun-
skap. Hjärtats upplevelse och delaktig-
het kopplas till intellektuell kunskap. 
För församlingen kan det betyda myck-
et att se att det finns människor som vill 
veta mer om den kristna tron, männis-
kor som är nyfikna och ställer frågor. 
Det kan uppmuntra dem att inbjuda 
arbetskamrater, grannar och vänner till 
katekumenatsgruppen. 

Idén med katekumenatet passar väldigt 
bra ihop med dagens tänkande om vux-
eninlärning. Enligt den kognitiv-kon-
struktiva uppfattningen om inlärning 
ser man människan som en unik aktör 
som har ett värde i sig och som har en 
central roll i att styra sitt eget liv. Tillväxt 
och inlärning pågår livet igenom. Män-
niskor är likvärda men olika personlig-
heter som också har olika sätt att lära sig 
och uttrycka sig.

I fråga om val som gäller inlärning och 
undervisning innebär det här att man 
beaktar människan som helhet – hennes 
kunskaper, känslor, erfarenheter och vil-
ja – i det gemensamma arbetet. Det här 
materialet erbjuder uppslag och tips för 
planering, men det är människorna till-
sammans som skapar det egentliga inne-
hållet i arbetsprocessen och som bidrar 
med sina egna insikter och upptäckter.

Med i processen finns din berättelse, 
min berättelse och Guds berättelse.
 

Din berättelse, min berättelse och 
Guds stora berättelse som cirklar 

som skär in i varandra.

GUDS BERäTTELSE

DIN BERäTTELSE MIN BERäTTELSE
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kaTekumenaTeTs 
känneTecken

kopplingen mellan ordet 
katekumenat och urkyrkans 
dopundervisning

När man första gången hör ordet kate-
kumenat kan det kännas främmande. 
Varför ett sådant namn? Det kommer 
från grekiskans katechein och betyder: 
handleda, visa vägen, lära.

Katekumenatet bygger på en lång tradi-
tion inom den kristna kyrkan och dess 
rötter finns i urkyrkans dopundervis-
ning. Ordet katekumenat används inter-
nationellt inom kristna kyrkor som har 
återuppväckt den här undervisningsmo-
dellen. När vi har sökt ett finländskt sätt 
för den här processen har man hållit fast 
vid det ursprungliga begreppet och sam-
tidigt försökt hitta motsvarigheter som 
sitter bra i vårt finländska språkbruk. På 
församlingsnivå kan man använda andra 
ord när man bjuder in människor till 
katekumenatsgrupper. I huvudstadsre-
gionens nätverkssamarbete har man ge-
mensamt kommit överens om att kalla 
katekumenatsgrupperna för Tro det eller 
ej-grupper (fi. Usko tai älä-ryhmä).

Att olika kyrkor erkänner varandras dop 
gör att katekumenatet har en betydan-
de ekumenisk potential. Målet är inte 
att bearbeta ekumeniska smärtpunk-
ter, utan att söka ett svar på den gemen-
samma utmaning som sökande efter 
tro innebär. Varje kyrkas katekumenat 

präglas av drag som är typiska för just 
den traditionen, men dopets sakrament 
utgör en enande grund. När vi har ar-
betat för att hitta en fungerande modell 
för vår egen kyrka har vi haft ett nära 
samarbete med Ekumeniska rådet i Fin-
land och hållit kontakt med Ortodoxa 
kyrkan i Finland och Katolska kyrkan i 
Finland samt det nordiska och interna-
tionella katekumenatsnätverket.
  
livets helhet och helhetsmässig 
inlärning

Katekumenatets mål är att finna och 
stärka tron, att bli modigare i det kristna 
livet och att stärka både nattvards- och 
församlingsgemenskapen. Den ungefär 
årslånga resan som följer kyrkoårets rytm 
är tänkt att ge tid att hitta kopplings-
punkter mellan trons och det egna livets 
historia. Varje vuxet liv är unikt och det 
vill vi respektera. Varje gruppmedlems 
individuella sökande, frågor och tankar 
tas på allvar. Katekumenatstiden är en 
tid då vi fördjupar vår tro och lever ut 
vår tro i vårt verkliga liv – och den tiden 
fortsätter livet ut. 
  
Interaktiv 
församlingsgemenskap

Som bäst är katekumenatet en del av en 
levande församling och bidrar till upp-
byggandet av en församlingsgemenskap. 
Församlingen blir en öppen inlärnings-
gemenskap i dialog med den omkring-
liggande världen, med människorna och 
med Gud. Den här inställningen utma-

katekumenatet – vuxenväg till tro
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nar traditionell undervisning i kristen 
tro.

Katekumentatet är nära kopplat till för-
samlingens grundläggande uppgift. Ka-
tekumenatgruppens synliga närvaro och 
deltagande i församlingens gudstjänstliv 
blir som milstolpar i de olika skedena i 
katekumenatet. Katekumenatets resa och 
gudstjänstlivet kompletterar ömsesidigt 
varandra. Församlingsmedlemmarna, 
medvandrarna, har en viktig roll i att 
bygga upp gemenskapen mellan grup-
pen och församlingen. Församlingen 
blir medveten om medlemmarna i kate-
kumenatsgruppen och förbinder sig att 
bära dem i förbön. De frågor som ställs av 
medlemmarna i katekumenatsgruppen 
och deras delaktighet i gudstjänsterna 
uppmuntrar alla församlingsmedlem-
mar att se närmare och djupare på de 
trosrikedomar och -skatter som kan ha 
blivit självklarheter för dem själva.
  
positivt viljeuttryck och ett svar 
på utträdena ur kyrkan

Den kyrkliga verkligheten i Finland 
ser olika ut på olika håll. I huvudstads-
re gionen kan kyrkotillhörigheten vara 
nere i drygt femtio procent, medan en 
liten församling på landsbygden kan 
ha över nittio procent av befolkningen 
som medlemmar. Katekumenatet inbju-
der den odöpta att döpas och den som 
inte gått skriftskola att konfirmeras, väl 
komnar den som fjärmat sig från kyrkan 
att återknyta sin församlingsgemenskap 
och församlingsmedlemmen att återfin 
na dopets ständiga nåd och levande ge 
menskap med Gud.

Grundtanken i katekumenatet är att 
människan är Guds avbild och att Gud 
verkar och är närvarande i varje män-
niskas liv. Den kristna traditionen över-
förs inte längre från generation till gene-
ration på samma sätt som tidigare och 
den kristna tron är inte längre en själv-
klarhet. I vårt samhälles mångkulturella 
och pluralistiska verklighet är evangeliet 
ett erbjudande bland många andra, nå-
got som en vuxen människa ska ta ställ-
ning till. Internt är det ställningstagan-
det en långsam tillväxtprocess som gör 
oss medvetna om vad det är som hindrar 
oss från att svara jakande på Guds inbju-
dan. Ett positivt, jakande svar till Gud 
och till hans vilja i våra liv öppnar upp 
möjligheter som ligger långt från mänsk-
liga ansträngningar och den mänskliga 
handlingsförmågans gränser.
  
katekumenatet och 
konfirmandundervisning för 
vuxna

Allt flera vuxna som inte har gått i skrift-
skola söker en ny riktning i sina liv och 
är intresserade av den kristna tros- och 
livstolkningen. För många vuxna hand-
lar det inte bara om att bli fadder eller 
ingå äktenskap, om att avlägga skriftsko-
lans undervisning, utan om ett sökande 
efter en hållbar grund i livet. Katekume-
natet tar de frågor som ställs av vuxna 
människor på allvar. Katekumenatet är 
en process som beaktar att vi tänker på 
olika sätt, har levt olika liv och hamnat i 
olika livssituationer och att våra livserfa-
renheter är vitt skilda från varandra.

Enligt nuvarande bestämmelser omfat-
tar konfirmandundervisningen för vux-



11

na minst 20 timmar och dess grund ut-
görs av Planen för konfirmandarbetet 
2001 Livet – Tron – Bönen. Att skapa 
en ”vuxenskriba” i katekumenatets anda 
motsvarar väl de mål som ingår i den 
plan som instruerar konfirmandarbetet 
med vuxna.

Den vuxna människans sätt att söka svar 
på tros- och livsfrågor som hon undrar 
över förverkligas i katekumenatsgrup-
pen; gruppen söker svar tillsammans och 
delar sina erfarenheter i en förtrolig och 
respektfull anda som tillåter olika åsik-
ter. Man följer inte någon färdig läro-
plan och ger inte svar på frågor som inte 
ställs. Erfarenheten visar att de grund-
läggande frågorna inom kristendomen 
ändå tas upp på ett heltäckande sätt i en 
resa enligt katekumenatsmodellen. Det 
ger tillfälle att hitta en koppling mellan 
det andliga livet och livet som kristen 
samt det liturgiska livet och att fördjupa 
den kopplingen med målet att hitta sin 
kallelse och sin plats i Guds värld och i 
församlingen.
 
Den församlingspräst som har ansvar 
för katekumenatet är skyldig att se till 
att de mål som har uppställts för konfir-
mandarbetet med vuxna uppfylls för de 
personer som går sin skriftskola i form 
av en katekumenatsresa. De som avläg-
ger konfirmandundervisningen för vux-
na kan vara med i en grupp som är av-
sedd för alla sökande eller bilda en skild 
katekumenatgrupp.

Från och med hösten 2011 finns ock-
så ett webbmaterial som stöd för konfir-
mandundervisningen för vuxna. På ba-
sis av materialet kan en präst och den 

vuxna konfirmanden enkelt bygga upp 
en plan för att genomföra skriftskoleun-
dervisningen. Webbmaterialet kommer 
att finnas på finska på kyrkans evl.fi-sajt 
och kan användas av alla församlingar.
 
katekumenatet och övrig 
smågruppsverksamhet för 
vuxna

Variationerna i vuxna människors livs-
situationer är så många och livsskedena 
kan vara så brokiga att det inte kan fin-
nas bara ett sätt att svara på vuxna män-
niskors sökande. Smågruppsverksamhet 
i olika former svarar på ett värdefullt sätt 
på vuxnas behov att öka sina kunskaper 
om Bibeln, bli tysta i bön och lära sig 
mer om innehållet i den kristna läran. 
Katekumenatet konkurrerar inte med 
övrig smågruppsverksamhet, utan finns 
som ett alternativ vid sidan om de andra 
grupperna.

Eftersom man inte följer en färdig för-
handsplan i katekumenatsgrupperna 
finns det inte heller någon lärobok för 
katekumenatet. Utgångspunkten i inne-
hållet är de vuxna deltagarnas egna sö-
kande efter tron och deras frågor. Sam-
tidigt är grupperna ändå inte helt själv-
ständiga och fria att göra vad de vill. De 
har alla ett gemensamt mål: att leda vux-
na djupare in i den kristna tron och för-
samlingsgemenskapen. I förverkligandet 
av det målet förbinder man sig att följa 
katekumenatresans skeden och de guds-
tjänster som är förknippade med resan 
samt katekumenatets människobild och 
pedagogik. För att vara ett katekumenat 
bör gruppen också ha en fast koppling 
till församlingens gudstjänstliv och kyr-
koår.
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1.
Tiden efter pingst:

VÄLKOMNANDE

Varifrån kommer jag, 
vart är jag på väg

Välkomstgudstjänst

2.
Jultiden:
VÄXT

Hitta en vuxenväg till tro,
undervisning

Kallelsegudstjänst
3.

Påsktiden:
FÖRDJUPNING

En vuxenväg till tro,
tid för omvärdering

Påsknattens mässa

4.
Pingst:

SÄNDNING

Framåtblickande,
min plats i församlingen

Sändningsgudstjänst

Katekumenatet
– vuxenväg till tro

kaTekumenaTsåreT

Året som helhet

kyrkoåret i centrum
Vi följer kyrkoårets rytm.

gudstjänsten i centrum
Arbetet i små grupper struktureras av gudstjänster och den vägen ansluter man 
sig till hela församlingens gudstjänstliv.

deltagaren i centrum
Verksamheten utgår kraftigt från gruppmedlemmarnas behov samtidigt som 
man förbinder sig vid den kristna trons och etikens centrala teman.
 
möjlighet till en plats i församlingen
Katekumenatet ger gruppmedlemmarna och följeslagarna möjlighet att leva ut 
församlingsgemenskapen och finna sin plats i den världsvida kyrkans uppgift.
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katekumenatets årstider

Katekumenatets gudstjänster och grupp-
träffar utgör tillsammans en helhet. 
Gruppmedlemmarna är på resa, var och 
en i sitt eget skede av färden. Att fundera 
över den egna tron och stärka den även 
i gudstjänsterna införlivar sökaren och 
följeslagarna i en större församlingsge-
menskap. Trons innehåll begränsas inte 
av vårt vetande och går inte att uttömma 
i ord. Gudstjänsternas musik, tystnad, 
symboler och symbolhandlingar har ett 
egenvärde och sin egen givna roll i hel-
heten. Guds betydelse i det egna livet får 
ett synligt uttryck i gudstjänsten.

Att följa kyrkoårets rytm kopplar Guds 
frälsningshistoriska arbete till resan. 
Den årslånga processen från höst till vår 
börjar i tiden efter pingst och avslutas 
med sändningsgudstjänsten vid pingst 
följande år.
  
Välkomnande
Gruppen samlas under tiden efter 
pingst. Gruppmedlemmarna lär känna 
varandra. Frågor ställs och skrivs upp 
för att tas upp under olika skeden av re-
san. Sökarna får tillfälle att högt och till-
sammans med andra fundera över frå-
gor som har med deras eget liv att göra. 
Gruppmedlemmarna får möjlighet att 
fatta beslutet om de vill fortsätta i grup-
pen.
  
Välkomstgudstjänsten hålls under 
adventstiden�
Medlemmarna i gruppen hälsas välkom-
na i församlings- och gudstjänstgemen-
skapen, där församlingen stöder grupp-
medlemmarnas sökande. Gruppmed-
lemmarnas sökande och längtan får bli 

synlig i gudstjänsten och församlingen 
tar emot gruppmedlemmarna med bön 
för dem. Att gruppens medlemmar del-
tar i gudstjänsten är en väsentlig del av 
katekumenatsresan.
 
symboliska handlingar:

Sökarna/gruppmedlemmarna  • 
får Bibeln som resehandbok.
Gruppmedlemmar/församlingsmed-• 
lemmar tänder ljus att lysa dem på 
trons/sökandets väg.
Bön för medlemmarna i gruppen.• 

  
VäxT
De livshistorier som gruppmedlemmar-
na har delat med varandra och de frå-
gor som är förknippade med deras liv 
utgör vägen till trons värld. Frågan ly-
der: Hur kan jag se mitt personliga liv 
och mina frågor i förbindelse med Guds 
handlande? Hur är berättelsen om mitt 
liv kopplad till kristendomens stora be-
rättelse? Perioden Växt avslutas med kal-
lelsegudsjtänsten som ofta firas på fast-
lagssöndagen eller askonsdagen.
 
kallelsegudstjänst under fastan
I kallelsegudstjänsten kallas medlem-
marna i gruppen att bli starkare i sin för-
samlingsgemenskap och uppmuntras till 
en djupare bekantskap med Gud/till att 
följa Kristus. Församlingen ber för dem 
och välsignar dem.
 
symboliska handlingar:

Varje medlem i gruppen får ett kors • 
och blir välsignad. 
Församlingen ber för gruppmedlem-• 
marna.
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fördjupnIng
Gruppmedlemmarna har fått ett kors 
som påminner om Guds närvaro och 
hjälp i det glada såväl som i det tunga. 
Resan fortsätter mot en djupare kun-
skap om Gud och styr sökaren till en til-
lit till en levande Gud, till ett bekännan-
de av tron och till att bli Jesu lärjunge. 
Den här tiden kallar till självrannsakan 
och omvärdering. Man öppnar sig för 
förändring.
   
påsknattens gudstjänst med 
doperinran
Församlingen firar gruppmedlemmarnas 
vilja att bekänna kyrkans gemensamma 
tro genom att tillsammans fira en mässa 
med doperinran. Samtidigt bekräftar vi 
gruppmedlemmarnas och hela försam-
lingens liv på trons väg. Alla får glädjas 
tillsammans över dopets nåd. Doper-
inran/dop/konfirmation äger naturligt 
rum under påsknattens mässa.
 
symboliska handlingar:

Alla besvarar trosfrågorna tillsammans • 
med trosbekännelsens ord.
Alla kan bli välsignade med kors-• 
tecken och vatten intill dopfunten. 
Bön för hela församlingen, alla döpta • 
firar nattvard tillsammans.

  
sändnIng
Den kristna tron är en process. Genom 
den växer den enskilda människan till 
en allt djupare livsgemenskap med Gud. 
Det här ger tillfälle att i församling-
en, en kristen trosgemenskap, finna en 
plats för tillväxt i en vuxen tro. Målet är 
att hitta sin egen plats och sin kallelse i 
Guds värld och församling. Församling-
en sänder gruppmedlemmarna.

pingsthelgens sändningsgudstjänst
Katekumenatet avslutas med en sänd-
ningsgudstjänst där gruppmedlemmar-
na välsignas med korstecken för sin fort-
satta resa. I gudstjänsten uppmuntras de 
att söka och greppa sin kallelse och sin 
plats i världen och församlingen. Gud är 
närvarande.
 
symboliska handlingar:

Gruppmedlemmarna välsignas av • 
prästen och följeslagarna. även de 
övriga deltagarna i gudstjänsten kan 
välsignas. I välsignelsen kan man 
använda doftande olja i enlighet med 
följande verser ur andra Korinthier-
brevet: ”Gud vare tack som genom 
Kristus alltid för mig med i sitt tri-
umftåg och överallt låter mig sprida 
kristuskunskapens doft. Ty till Guds 
ära är jag en kristusdoft bland dem 
som räddas och bland dem som går 
förlorade, en doft av död till död för 
dem som går förlorade, av liv till liv 
för dem som räddas” 2 Kor 2:14–16.



15

kopplIngen TIll 
kyrkans Väsen och 
grundläggande 
uppgIfT

kyrkans väsen

Kyrkan är Kristi kropp. Katekumena-
tet kan inte skiljas från vad kyrkan är 
och vad dess uppgift är i världen. Ordet 
kyrka betyder att tillhöra Herren (gre-
kiska kyriakee). Liksom helheten är där-
för varje medlem i den avsedd att vara 
”Guds egen”.

Enligt Bibeln är kyrkan Kristi kropp och 
Jesus Kristus själv är huvudet (Ef 1:22–
23). Kroppen utgör Guds världsvida fa-

milj som man blir medlem i genom do-
pet. I en kropp har varje del sin egen 
uppgift.

I församlingen verkar den heliga An-
den som försvarar, leder och stärker. Det 
gränsöverskridande bandet mellan krist-
na syns i det lilla: församlingen finns där 
två eller tre har samlats i Kristi namn.
 
kyrkans uppgift

Kyrkans uppgift är att sprida budska-
pet om Guds kärlek och Kristi frälsande 
innebörd i det vardagliga livet. Kyrkan 
sköter den uppgiften genom Guds ord 
och sakramenten.

Välkomnande Växt Fördjupning Sändning

Varifrån kommer vi och 
vart är vi på väg?

Start, att bli bekanta 
och bilda en grupp

Tiden efter pingst Julperioden Påskperioden
Fastetiden

Pingstperioden

På en gemensam 
resa, diskussion i 
gruppen och med 
medvandraren

Fördjupning,
i gruppen och
med medvandraren

Andlig tillväxt,
Guds kallelse i det 
egna livet

Trons mysteriumPå väg mot en vuxen tro

maj-november november-december februari-mars mars–maj

Välkomst-
gudstjänst

Kallelse-
gudstjänst

Gudstjänst med 
doperinran,
konfirmation

Sändnings-
gudstjänst

KATEKUMENATETS VÄG
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Genom ömsesidigt delande och växel-
verkan hjälper katekumenatet deltagar-
na att hitta en kontakt till Gud, sin plats 
i kyrkan och också sin uppgift i kyrkans 
mission. Gruppmedlemmar har ställt 
frågor som

Vad innebär det att vara ”Herrens • 
egen”? Hur kan jag personligen få 
uppleva Guds närvaro och ledning i 
mitt liv? Hur kan jag lära känna och 
förstå den kristna trons budskap och 
på så sätt växa som kristen både i tro 
och i tjänst? 
Vad kan bön betyda för mig? Hur kan • 
jag hitta sätt att bli stilla i mitt eget liv 
och ansluta mig till den gemensamma 
gudstjänsten?
Vad kan församlingsgemenskap inne-• 
bära i praktiken? Hur kan jag möta 
andra kristna eller sökare och dela en 
livsgemenskap med dem? Vad betyder 
det dop jag har fått – för mig? Vad 
betyder en ständig nattvardsgemen-
skap?

Hur kan jag ”leva i världen men inte • 
av världen”? Hur kan jag främja rätt-
visa och ett bättre liv i min omgiv-
ning? Kan jag vara till stöd och tjäna 
andra människor på min plats i livet 
eller församlingen?

Många andra frågor har tagits upp i ka-
tekumenatgrupper, frågor om varför 
just kristendomen, om gott och ont, om 
ekumenik och ekologi, om sjukdom och 
relationer, om döden och det eviga livet 
o.s.v.

En skild grupp, som kanske kan bli allt 
viktigare i framtiden, utgörs av frågor 
kring medlemskapet i kyrkan, om dopet 
och den dopundervisning som hör ihop 
med att man bli upptagen i kyrkan.

kyrkans vision

Vår kyrka betonar i sina riktlinjer för 
framtiden stärkandet av det andliga li-
vet, gudstjänstlivets rikedom, öppenhet 

KatekumenaattiKatekumenatet
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i dialogen om troslivet samt att försam-
lingsmedlemmar ska erbjudas menings-
fulla möjligheter till aktivitet. Kyrkan 
vill möta sina medlemmar med kvalitet 
och också välkomna andliga sökare. Vik-
tiga värderingar är respekt för det Heli-
ga, ansvarskänsla, rättvisa och sanning.

Katekumenatet svarar på de målen till 
många viktiga delar. I katekumenatet 
som helhet är kyrkans tro och spiritua-
litet organiskt närvarande, liksom inlär-
ning och tillväxt som kristen, bön och 
gudstjänstliv, församlingsgemenskap, 
lekmannaskap och tjänande.

 

kyrkans tro och 
undervisning

Att växa i och för-• 
binda sig vid en 
gemensam kristen tro
Att bekanta sig • 
med och ta till sig 
de grundläggande 
utgångspunkterna för 
vår tro och våra vär-
deringar
Dop, dopundervis-• 
ning och fördjupning 

kristen identitet
Att förstärka en livs-• 
stil som är förenlig 
med tron
Att förstärka medlem-• 
skapet (lekmannaska-
pet) i kyrkan

Tjänande
Att man främjat • 
medmänsklig kärlek, 
ansvarstagande och 
rättvisa i det egna 
livet
Att man tar ansvar i • 
församlingsgemen-
skap och i samhälle

gudstjänstlivet
Att leva i kyrkoåret• 
Att delta i katekume-• 
natets egna bönestun-
der och symbolhand-
lingar
Att väcka och • 
utveckla det egna 
andaktslivet
Att ansluta sig till • 
församlingens guds-
tjänstliv
Att ta emot ord och • 
sakrament

församlingsgemen-
skap

Att Kristi kropp blir • 
synlig
Att man förbinder sig • 
vid sin grupp
Att man blir delaktig • 
i gudstjänstgemen-
skapen
Att man blir en del av • 
den världsvida kyrkan
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helg och vardag 
Människan behöver det heliga. Kyrkans 
uppgift är att uppmuntra människor att 
söka och närma sig det som är heligt, 
att stärka den kristna tron och livsstilen 
samt att främja skapelsens välfärd.

Det heliga är närvarande – det är som 
kyrkans urtida andning. Kyrkan kallar 
oss att stanna upp och bli stilla inför det 
som är viktigt. På olika sätt styr kyrkan 
vår blick till församlingens gemensam-
ma tro, till det andliga livet och till mö-
tet med det Heliga. Sökandet efter det 
som är heligt ger också möjlighet att ta 
tag i vår tids aktuella frågor ur ett kristet 
perspektiv: längtan efter fred, omsorgen 
om skapelsen och människors värde.
 
det heligas språk

Det heliga berör i synnerhet emotionella 
strängar och vi påverkas av våra upple-
velser. Mycket av det som människor 
beskriver som heligt handlar om livets 
gränszoner och i dem kommer det sköna 
och det sköra, det hårda och det härdade 
i livet till uttryck. Vi kan uppleva ett 
ögonblick av det heliga vid en sjöstrand 
eller i skogens djup. Det heliga rör vid 
oss i ett barns skratt eller i en sångstund 
med en åldring. Det heliga rör mig när 
jag känner mig älskad som den jag är. 
Den som vandrar med mig känner det 
heligas beröring i min uppskattande 
blick.

Det heliga bildar liksom en gräns mellan 
livet här och livet bortom döden. He-
lighet är något större än det våra sinnen 
uppfattar. Helig är Skaparens närvaro 
i sin skapelse. Heligt är Guds männis-

koblivande i Jesusbarnet. Den heliga 
Anden väcker helig glädje i oss. Gud är 
Helig.

Det heliga har vi inpå huden, men vi 
fattar det inte. Det är nära och berör oss, 
men ändå kan vi inte greppa det. Det 
heliga är något helt annorlunda, något 
som är kopplat till livet efter detta, men 
som ändå är närvarande här och nu. Det 
heliga är en paradox: förstummande och 
samtidigt fascinerande. Det heliga är ett 
mysterium. Vi kan inte styra det, men 
vi kan uppleva det heliga och vara del-
aktiga av det.
 
katekumenatets spiritualitet

Gud verkar, den heliga Andens existens 
är verklig. Han handlar – även i vår vil-
ja och vårt görande. Tron är en resa som 
man aldrig blir färdig med. Att växa i 
tron och fördjupa den är fortgående. 
Gud själv och församlingen omkring oss 
har omsorg om oss och hjälper oss att 
växa och förstå allt mer om trons och li-
vets djup och rikedom. Så kan man be-
skriva katekumenatets spiritualitet.

Den grundläggande utgångspunkten för 
katekumenatets spiritualitet är kyrkoår-
et och dess gudstjänstliv. Inom dem för-
verkligas bön och gemenskap. När för-
samlingen samlas kring Ordet, bönen 
och sakramenten binds den samman av 
gemensamma frågor och sökande i tron 
och av gemensamma funderingar och 
förundran inför livets frågor. Mitt i de 
funderingarna finns och handlar Gud. 
Församlingen binds också samman av 
alla de Guds gåvor som vi redan har 
fått. Kyrkoårets många former, liksom 
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det djup som växer ur Jesu liv och lära, 
hjälper oss att förstå trons frågor och se 
Guds handlingar i deras bländande om-
fång.

Inför Gud får vi vara öppna. Inför ho-
nom har vi rätt att ställa frågor, vara 
osäkra och otillräckliga. Vi som männis-
kor har rätt att nära Gud vara männis-
kor som inte vet hur vi ska handla. Som 
människor har vi rätt att förtrösta, att 
lita på att vi får den ledning vi behöver. 
Livet är en gåva – inte något vi ska pre-
stera. Eftersom livet inte kan uträttas, 
inte avläggas, kan vi leva det i Guds led-
ning. Gud är stor och allsmäktig. Hans 
försyn omfattar allting i livet.

 

nyckelmeningar är: 
Gud verkar och leder. • 
Kyrkoårets mångfald öppnar för • 
möjligheter.
Gudstjänst, bön och gemenskap • 
är verktyg för tillväxt både and-
ligen och som människa. även 
bikt och förbön hör till bönens 
dimensioner. En gemenskap är 
alltid trefaldig: Gud – min nästa 
– jag. 
Livet är en gåva och det är avsett • 
att levas i gemenskap med Gud.
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katekumenatet  
i praktiken

II
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att börja katekumenatet

Katekumenatet byggs alltid upp så att 
det passar in i den lokala församlingen. 
Det finns inga noggranna anvisningar 
som passar alla. I församlingarna finns 
god praxis och traditioner som man kan 
bygga vidare på. Det finns mycket vux-
enpedagogiskt material som man kan 
utnyttja.

För att komma igång behövs inte många 
människor. Ibland kan en präst ensam 
sköta flera roller i början. En enda sö-
kande är en gåva för församlingen. När 
processen går vidare kommer det allt 
fler människor med i bilden och det 
blir både möjligt och aktuellt att dela på 
uppgifterna.

Berätta om idén med katekumena- �
tet i församlingen i olika sammanhang, 
sprid information om de uppgifter som 
finns i anknytning till katekumenatet 
och om katekumenatet som modell för 
verksamhet som hör till församlingens 
grundläggande uppgifter.

Kalla samman de människor som är  �
intresserade av att göra färden tillsam-
mans. Ordna träffar där andra också får 
tillfälle att dela med sig av sina livser-
farenheter och ställa frågor med samma 
metoder som i katekumenatsgruppen.

Bilda en grupp för att möta de män- �
niskor som söker Gud och en försam-
lingsgemenskap. Be de människor som 
deltar i gudstjänsten att fundera om de 
känner någon som har frågor om Gud 
och livets mening. Bjud till en början 

in sökande till gruppen genom män-
niskor som de känner, som en inbju-
dan från en människa till en annan. 
Församlingar som har inlett kateku-
menatverksamhet har också bjudit in 
människor genom annonser och brev.  
I vissa församlingar har man ansett det 
vara värdefullt att hela tiden ha ”öppet 
hus” för de människor som tar kon-
takt för att gå med i kyrkan eller delta 
i konfirmandundervisning för vuxna. 
För vissa sökande är flera månaders vän-
tan innan en katekumenatgrupp drar 
igång en alltför lång tid. En sådan ”öp-
pet hus”-modell kan genomföras t.ex. så 
att frivilliga agerar värdar/värdinnor för 
träffar 2–4 gånger i månaden.

Ordna orienteringsträffar för med- �
vandrare, ledare, präster för att samtala, 
öva på att lyssna på varandra och dela 
livserfarenheter, bearbeta frågor om den 
kristna tron och bibelarbete t.ex. med 
hjälp av övningarna i den här handbo-
ken.

Ta emot människor även om utbild- �
ningen av dem som har ansvaret ännu är 
på hälft. Man kan börja med bara en sö-
kare. Om man väntar på att allt är klart 
eller att gruppen är tillräckligt stor kan 
de första intresserade tappas bort.

Börja med gruppträffarna och kate- �
kumenatets gudstjänster på ett sätt som 
passar er församling.
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gruppTräffarna – 
längd och förlopp

Först är det bra att skapa sig en bild av 
hurdana gruppträffar man är på väg att 
börja med.

En lämplig längd på träffarna är ungefär 
1,5–2 timmar. Det ger tid att bygga upp 
arbetet så det fortskrider i olika skeden 
och bildar en helhet. Ofta ger en kopp 
kaffe eller te innan man börjar med det 
egentliga arbetet tillfälle för alla att dra 
andan och höra hur det står till. En liten 
andakt kan fungera som inledning till 
kvällens tema och stämning. Själva ar-
betet inleds med en uppvärmning eller 
orientering i anknytning till temat.

En fungerande struktur utgörs av inled-
ning, orientering, arbetspass och avslut-
ning.

Inledning
Arbetet börjar på något sätt som alla i 
gruppen identifierar som en startsignal. 
En hälsning, några välkomstord eller en 
”ritual” som man har kommit överens 
om tillsammans – en sång, att man in-
tar sina platser, en namnrunda eller att 
alla berättar hur det står till – kan vara 
signalen att katekumenatträffen inleds. 
En tydlig signal om starten behövs för 
att det hjälper deltagarna att ta sin plats 
i gruppen och medvetet delta i kateku-
menatet.
  
orientering
Orienteringen stöder inriktningen i ka-
tekumenatprocessen. Som orientering 
kan man använda en uppgift eller en öv-
ning som styr in tankarna på det tema 

som är aktuellt den gången, som väcker 
intresse och motiverar, något som lock-
ar deltagarna att gå vidare i ämnet. Som 
orientering lämpar sig visualiserings-
övningar, fallberättelser, problem eller 
praktiska övningar som engagerar hela 
personen.
 
arbetspass
Under arbetspasset fördjupar man be-
handlingen av det tema man har snusat 
på i orienteringen. I arbetsskedet passar 
det bra med en diskussion som lägger 
till nya synpunkter och ger mer infor-
mation samt att man bearbetar det inne-
håll och den betydelse temat har och til-
lämpar det på sitt liv.
 
För att arbetspasset ska vara bra krävs 
inte nödvändigtvis någon sammanfatt-
ning. Ofta kan en sammanfattning ändå 
samla ihop deltagarnas tankar och skapa 
en känsla av att de tankar man har de-
lat har varit av betydelse. Det är fint om 
man kan bygga upp sammandraget så 
att det uttrycker resultatet av gruppens 
gemensamma arbete.
   
avslutning
I slutet sitter det bra med tack, ett kon-
staterande om hur fortsättningen ser ut, 
några ord om vad nästa tema är och så 
en gemensam andakt.

Andakten kan vara enkel: en sång, en 
bön, en välsignelse. Det är också möjligt 
att bygga ett litet altare för varje träff, el-
ler använda samma altare, för att ge ut-
tryck för den gemensamma resan. På al-
taret kan man placera symboler som har 
en koppling till dagens tema. Man kan 
använda en andakts- eller bönbok eller 
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sjunga, spela eller lyssna till musik som 
alla i gruppen trivs med.

elemenT som 
sTöder Träffarna

personligt delande
Genom att berätta om oss själva lär vi 
känna oss själva och andra. ”Min egen 
berättelse” är viktig. Att finna ord för 
det som finns inom oss för oss närmare 
varandra. 
 
Som ledare ska du sträva efter att vara så 
personlig och konkret som möjligt när 
du lägger upp samtalet. Låt var och en 
berätta en sak utan att de andra kom-
menterar. Att dela är också att lära sig 
att lyssna till vad andra säger om sitt liv. 
Ju mer ledaren och följeslagarna berät-
tar, desto mer kommer de sökande att 
berätta. Frågor är ett hjälpmedel för att 
få igång samtalet och förbereda deltagar-
na på det som skall komma.
 
Tillsammans
Det personliga som vi har delat med 
oss av blir en gemensam skatt: det som 
kommer till uttryck är hur vi förstår 
trons mysterium från olika håll.
  
bibeln
Frågor kan vara till hjälp, men det kan 
också fungera bra att diskutera utgående 
från texten. Ett visst ställe kan få grup-
pen att stanna upp. Guds berättelse är 
med.
 
fundera över
Inför Guds berättelse funderar vi över 
vad Gud vill ge oss och vad han vill öpp-
na för oss. Alla tankar och idéer är väl-
komna.

samtal i par
Ett par består av en sökare och en med-
vandrare.
 
Tillämpning
Det kan vara till nytta för ledaren att lyf-
ta fram frågor. Har gruppmedlemmarna 
funderat på de här frågorna?

aTT leda gruppen

hur samlar man en grupp?

Man kan skapa en grupp på många oli-
ka sätt. Ett sätt är församlingens nor-
mala informationskanaler; man kan sät-
ta in en annons i församlingsbladet el-
ler trycka upp broschyrer. Om man vill 
nå ut till sökare kan man också överväga 
andra metoder: till exempel samarbete 
med en lokal studieinrättning, en notis 
på anslagstavlan i biblioteket eller affä-
ren, en inbjudan som framförs vid kon-
firmandernas föräldrakväll etc.
 
Alla uppskattar att något görs person-
ligt: man kan framföra en inbjudan till 
en person man råkar träffa i något lämp-
ligt sammanhang eller fundera vem man 
skulle vilja ringa upp eller ta kontakt 
med på något annat sätt.
     
gruppens storlek

En lämplig storlek för en katekumenat-
grupp är 8–12 personer. Då kan man 
samtala så att hela gruppen deltar i sam-
ma samtal. Trots det är det bra att ibland 
dela in gruppen i mindre enheter, antin-
gen i par eller i snackgrupper. Ju större 
hela gruppen är, desto viktigare är det 
att man delar upp den. Det skapar också 
”utrymme”; även blygare deltagare vågar 
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uttala sig i mindre grupper. Det ger ock-
så mer tid för samtal i gruppen.

aTT Inleda 
arbeTeT I grupp

Den första gruppträffen är viktig. Det 
är viktigt att man låter det ta sin tid att 
lära känna varandra, att man går ige-
nom gruppens principer och skapar en 
god stämning.
 
stämningen i gruppen

Många av oss upplever osäkerhet i en ny 
situation och en främmande grupp; vi 
blir blyga. Det är naturligt att känna sig 
spänd i en ovan situation. 

Katekumenatsgruppen är avsedd även 
för människor som inte nödvändigt-
vis är bekanta med församlings- eller 
grupparbete från tidigare. Det är möj-
ligt att människorna i gruppen är mer 
misstänksamma och reserverade än van-
ligt; kanske de har dåliga erfarenheter 
från tidigare och har intagit "försvarspo-
sition" inför eventuella krav och förut-
sättningar.

Det är väldigt viktigt att göra det klart 
att alla slags känslor är tillåtna. Det har 
varit en glädjande upplevelse att se ka-
tekumenatsgrupper som genom en at-
mosfär som ger utrymme och plats åt 
alla har kunnat bryta isen och småning-
om gå från misstänksamhet till förtro-
ende och gemenskap. 
 
Andliga frågor är ett väldigt känsligt om-
råde. För att skapa en trygg atmosfär är 
det absolut nödvändigt att man i grup-
pen diskuterar sig igenom dess princi-

per. Principer är till exempel:
Frivillighet• 
Tolerans• 
Jämlikhet• 
Respekt• 
Förtrolighet• 
Konstruktiv attityd• 
Gemenskap• 
Ansvar• 

 
Medlemmarna i gruppen har naturligt-
vis olika åsikter, också olika andlig syn. 
En öppen atmosfär som präglas av för-
troende för varandra möjliggör ett sam-
tal som också kan ta upp svåra frågor. I 
gruppen får och ska man vara av olika 
åsikt. Det får ändå inte betyda att man 
börjar träta eller att man får förringa nå-
gon annans åsikt eller försöka platta till 
den. Därför är det bra att genast i början 
föra fram det värdefulla i att vi lyssnar 
på varandra, att vi delar den här upple-
velsen och att vi söker tillsammans.
 
Frågor som är gemensamma för delta-
garna i början av gruppverksamheten 
är:

Vem är här?• 
Vilken är min plats i den här grup-• 
pen?
Varför är vi här?• 
Vad håller vi på med? • 
Hur ska vi göra det?• 

På de frågorna är det bra att sträva att 
ge svar.
 
Vi blir bekanta med varandra 
och med ämnet

Diskussion uppstår när medlemmarna 
i gruppen lär känna både varandra och 
medvandrarna samt ledarna. I samband 
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med presentationen är det bra att be-
skriva rollerna inom katekumenatsgrup-
pen.

Man kan bli bekanta med varandra på 
olika sätt, till exempel med hjälp av öv-
ningar eller lekar. Huvudsaken är att 
man öppnar för diskussion, även om 
inläggen är korta. Upplevelsen att man 
blir tagen på allvar och att man blir hörd 
uppstår av känslan av att någon lyssnar 
på gruppmedlemmarnas tankar. Förtro-
ende och beredskap att bidra till kateku-
menatarbetet genom deltagande stärks 
småningom.

Det är bra att beskriva idén med kateku-
menatet redan under den första träffen. 
Att bygga upp en katekumenatväg för 
deltagarna att se hjälper dem att gestalta 
processen. Vägen kan man återvända till 
senare. Samtidigt är det viktigt att till-
sammans diskutera också just den egna 
gruppens mål, ambitioner och hur man 
ska nå dem: vad vill vi göra och hur vill 
vi göra det?

aTT komma öVerens 
om arbeTeT

gemensam planering

Inför den första gruppträffen är det bra 
att göra upp en plan så att man kan hit-
ta den modell som passar gruppen bäst 
bland de alternativ som står till buds.

Det är också bra att på förhand göra upp 
en plan för hur man fördelar tiden, även 
om man inte följer den till punkt och 
pricka.  Ge tid för det som intresserar 
gruppen även om det innebär att ni inte 
hinner ta upp allt som det var tänkt. Det 

går också att fortsätta kring ett intres-
sant tema under flera träffar.
  
Vilket material behövs?

Katekumenatets förlopp är bra att visa 
konkret, katekumenatvägen kan man 
gärna ha med alla gånger. Vid sidan av 
det här materialet är det bra att ha Bi-
blar och psalmböcker tillhands och kan-
ske det som behövs för att förbereda al-
taret, den utrustning som behövs för ar-
betspasset samt eventuellt musikutrust-
ning.
  
gudstjänstlivet i gruppen

Att ha katekumenatets väg stående fram-
me kan fungera som ett stillande element 
redan i sig, liksom gruppens eget altare, 
om ni har ett sådant. Målet är att grup-
pen inte bara talar om tro, utan också le-
ver ut den, också genom bön och guds-
tjänstliv.
    
att avbryta

Om en sökare blir borta behöver leda-
ren och medvandrarna inte se det som 
ett misslyckande. Det som händer är 
inte beroende av människors prestatio-
ner. Gud har förberett allt. Han handlar 
snabbt eller långsamt – vi har inte till-
gång till Guds tidtabeller.
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rollerna i katekumenatgruppen

jesu arbeTe som 
förebIld

Jesus levde sitt vardagsliv med sina lär-
jungar, i nära kontakt med dem. Arbe-
te och vila, glädjeämnen och sorger, allt 
delade de. Tillsammans diskuterade de 
lika väl frågor som har med det mänsk-
liga livet att göra som frågor kopplade 
till Guds vilja och livet bortom döden. 
Lärjungarnas frågor väcktes av det liv de 
levde och den verkliga miljö de befann 
sig i. I samtalen med Jesus fick de lära 
sig om medmänsklig kärlek och ansvar 
i vardagen, men också om böneliv och 
om att tjäna Gud. På sin gemensamma 
resa och i växelverkan med varandra fick 
lärjungarna mogna som människor och 
medmänniskor, och förbereda sig på att 
fortsätta Kristi arbete.

Katekumenatgruppens arbetssätt åter-
speglar Jesu exempel. Till gruppen hör 
ledaren, medvandrare och sökare. Grup-
pen har också kontakt med en präst eller 
anställd i församlingen.
 
roller

ledaren
Ledaren ansvarar för gruppen och dess 
utveckling. Det är bra om det finns två 
ledare som kan stöda varandra. Om 
gruppen består av både män och kvin-
nor är det bra om den ena ledaren är en 
man och den andra en kvinna.

Ensam är det svårt att hänga med i allt 
som händer. Om det finns två ledare 

kan den ena följa med t.ex. hur kropps-
språk, miner och betoningar motsva-
rar det som människorna säger. Om de 
andra tittar bort när någon talar, vad sä-
ger det?

Ledaren bör ha varit aktiv i församling-
en en tid, vara fast förankrad i den krist-
na tron och bör ha egna upplevelser av 
Gud. Det är en fördel om han eller hon 
själv har varit en sökare och medvand-
rare.

En av katekumenatets grundläggande 
principer är att det är en lekmannadri-
ven rörelse. Ledaren behöver alltså inte 
vara församlingsanställd. Sökarna lär 
känna en ”vanlig” människa som delar 
med sig av sin egen trosupplevelse. Till 
exempel i Sverige är ledarna i allmänhet 
någon annan än en präst; prästen har ju 
sin egen speciella roll som stöd och leda-
re för gruppens gudstjänstliv. I Finland 
har man också kunnat konstatera att en 
modell där en präst deltar i gruppens ar-
bete som ledare eller jämlikt vid sidan av 
ledaren fungerar bra.

Ledaren ansvarar för att kvällens diskus-
sion har ett tema som man har kommit 
överens om tillsammans och att det finns 
en plan för arbetspasset. Ledaren ansva-
rar för arbetspasset, men behöver inte 
alltid vara den som leder det. Diskussio-
nen föds ur gruppmedlemmarnas erfa-
renheter, inte ur ledarens kunskaper.
 
medvandrare
Vi använder medvandrare som en term 
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som på ett fint sätt illustrerar den med-
mänsklighet som är medvandrarens 
främsta uppgift i gruppen.  

Den som har rollen som medvandrare 
ska bygga en god relation till sökaren, 
skapa ett möte här och nu, vandra med 
honom eller henne och erbjuda stöd. 
Varje sökare kan ha en egen medvand-
rare. I så fall är det bra om medvandra-
rens livssituation är ungefär den samma 
som sökarens eller att det åtminstone 
finns någon kopplingspunkt mellan de 
två människornas liv.

En uppgift som medvandraren har är att 
föra med ”Guds berättelse” i diskussio-
nen. När en människa blir ombedd att 
ställa upp som medvandrare kanske hon 
svarar: ”Jag har inte den kunskap som 
behövs.” Men var och en har sin berät-
telse och förväntningarna på medvand-
raren går ut på just det: att han eller hon 
ska berätta sin berättelse. Medvandraren 
växer och utvecklas också som människa 
i gruppen. När han eller hon formule-
rar sin tro i ord ger det samtidigt ökad 
självinsikt.
Ibland kan det vara svårt att hitta upp-
gifter för män i församlingen. Här är 
en!
 
prästen
Prästen ser till att gruppens gudstjänst-
liv förverkligas så rikt som möjligt. Han 
eller hon har tillsammans med kantorn 
huvudansvaret för de gudstjänster som 
ingår i katekumenatprocessen. I de fall 
där ledaren inte är församlingsanställd 
har prästen också en speciell uppgift i 
att förklara teologiska frågor och erbju-

da ledaren stöd. Oberoende av prästen 
är närvarande i gruppen hela tiden eller 
bara tidvis så är det viktigt att han eller 
hon deltar som jämlik med alla andra, 
inte som någon som är bättre eller ”hö-
gre upp”.

aTT Vara 
ledare för en 
kaTekumenaTgrupp

Som ledare bör du tänka på följande:
Planera väl – det märks hur väl du har • 
förberett dig.
Ta till dig katekumenatets grundläg-• 
gande idé och håll den i tankarna. I 
den här verksamhetsmodellen är det 
vuxenpedagogiska greppet viktigt. 
Den röda tråden utgörs av gruppmed-
lemmarnas frågor och engagemang.
Variera diskussionsmetoder. Det kan • 
hända att någon sitter tyst eller att 
någon talar för mycket. Växla mellan 
frågerundor, samtalsbilder, samtal i 
par och tystnad för eftertanke.
Ibland kan det gå så att gruppen • 
talar om något helt annat än det som 
var planerat. Då är det skäl att vara 
på hugget och ställa frågan: ”Ska vi 
fortsätta tala om det här eller ska vi 
återgå till det som det var meningen 
att vi skulle tala om?” Avbryt eller 
låt gruppen fatta beslutet, men glöm 
inte ramen. Ledarens omdöme avgör 
i sådana situationer.
Samtal av terapityp kan uppstå mel-• 
lan ledare och deltagare. Det är bra 
om ledaren är medveten om det. En 
präst och ofta någon annan anställd 
finns att tillgå för själavård och per-
sonliga samtal.
Skriv upp frågor som ställs och som • 
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du inte kan besvara. Ta reda på svaret 
eller om det finns ett svar på frågan.
Låt aldrig någon tala illa om någon • 
annan eller skvallra.
Våga vara rättfram, men tala med res-• 
pekt.
Ställ entydiga frågor. Undvik frågor • 
som man kan svara ja eller nej på. 
Använd orden Vad? Hur? och Var-
för? Vad väcker det här för tankar? 
Hur känns det att höra det här? Vad 
betyder det här för oss/ dig idag? Hur 
förstår ni det här? Varför tror du att 
Jesus sa så?
Om någon upprepar samma saker • 
flera gånger kan du själv högt säga det 
han eller hon har sagt. Då hör perso-
nen i fråga att du har uppfattat vad 
han eller hon säger.
Sträva efter att engagera alla i samtalet. • 
Försök att inte själv ge svaren genast, 
utan kasta bollen vidare. Vad tänker 
ni andra? Har någon andra tankar på 
den punkten?
Om någon säger sådant som inte alls • 
passar in i den kristna tron så lyss-
nar du och låter honom eller henne 
berätta. Sträva efter att förstå hur 
han eller hon tänker. Visa respekt för 
andras åsikter och erfarenheter, men 
uttryck tydligt vad du själv tänker.
Låt dem som är medvandrare dela • 
med sig av sina erfarenheter och miss-
lyckanden som kristna.
Sammanfatta till slut diskussionen. • 
Så här har vi tänkt kring de här frå-
gorna… En del har förstått det så 
här… Vad har du fått ut av den här 
kvällen? Plocka fram sådant som är 
tankvärt som har nämnts under sam-
talet.

Avsluta med att läsa ett sammanfat-• 
tande bibelcitat. Diskussionen avslu-
tas med ett samtal med Gud. Till sist 
kan ni ha en kort andakt eller sjunga 
en bekant psalm eller sång för grupp-
medlemmarna.

synpunkTer när deT 
gäller personlIgT 
delande

Det viktigaste i katekumenatsgruppen 
är mötet; växelverkan och att dela sina 
erfarenheter. Att dela är inte det samma 
som en debatt, för att inte tala om en 
konflikt!

Att dela sin egen upplevelse – jag a� 
känner, jag hoppas, jag tycker si eller 
så

Att dela är att lyssna på andra med b� 
respekt

Att dela är att samtala i en öppen c� 
atmosfär

Att dela fungerar bäst närd� 

vi uppskattar varandra – vi är  h

unika, rika på erfarenheter

vi är tacksamma över att vi får  h

dela de här rikedomarna

vi inser att vi i varandra möter  h

Jesus Kristus
 
meToder

Sträva efter variation mellan olika upp-
gifter och samtalsformer. Det finns 
många sätt att arbeta. Människor lär 
sig på olika sätt. Vi upplever och lär oss 
med hjälp av alla våra sinnen, så det är 
bra att använda sig av olika metoder.
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jesu metoder:
Använd bilder• 
Ta fasta på frågor• 
Se individen• 
Var närvarande• 
Skapa delaktighet• 
Tala rakt och direkt• 
Var uppmuntrande• 
Var modig• 
Se de små• 
Var flexibel• 
Tid finns!• 
Närhet• 
Gör det konkret• 

 
kreativitet:

presentationsövningar• 
drama• 
samtalsbilder• 
symboler• 
musik• 
dikter• 
frågor för diskussion• 
frågerundor• 
lappar med ord• 
kartlägg värderingar• 
berättelser• 
bibelläsning• 
samtal i par• 
måla• 
rita• 
fundera• 
individuella uppgifter• 
bibelstudier• 
bjud in en gäst• 
se bakåt• 
kaffestund• 

 

förberedelser 
och uTVärderIng

Det är viktigt att planera tillsammans, 
att repetera och gå igenom katekume-
natets idé och mål, dess arbetsmetoder, 
planera på vilket sätt man går framåt 
och också diskutera ledarteamets roller 
och de egna förväntningarna.

Kontinuerlig utvärdering är också vik-
tigt. Hur fungerar gruppen? Hur funge-
rar relationen mellan medvandrarna och 
sökarna? Finns det något som någon är 
missnöjd med? Vad han vi göra för att 
förbättra situationen?

Ett bra sätt att förbereda sig och sköta 
utvärderingen är att träffas då och då, 
kanske till och med i samband med var-
je träff. Ledare, medvandrare och den 
församlingsanställda kan tillsammans gå 
igenom t.ex. följande teman:

Gruppen• 
Planering• 
Förväntningar• 
Positivt• 
Negativt• 
Material, litteratur• 
Annat?• 

 
Tillsammans med truppen kollar man 
då och då:

Antalet träffar• 
Samtalsämnen• 
Har träffarna motsvarat förväntning-• 
arna?
Positivt• 
Negativt• 
Annat?• 
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exempel från pilotgruppens vandring

Nedan presenteras en sammanfattning 
av de fem första träffarna i den första 
gruppen i Kallion seurakunta i Helsing-
fors. Gruppens resa omfattade samman-
lagt nio träffar. Eftersom gruppmedlem-
marna önskade det samlades man dess-
utom till en ”klassträff” följande höst.
 
Inledningsgången: Tema ”bli bekanta 
och samla de egna frågorna”

(Katekumenatvägen byggd på bordet 
och bildkort på golvet.)
 
1� Kvällste, välkomna
  
2� Vem är vi?

Ledaren presenterade sig själv, de två • 
personer som utgjorde medvandrarna 
i gruppen och den andra ledaren.
Var och en uppmanades ser på bild-• 
korten på golvet och välja ett för att 
berätta något om sig själv och orsaken 
till att man gått med i gruppen.

 
3� Varför har vi samlats?

Ledaren presenterade katekumenats-• 
gruppen idé med hjälp av ”kateku-
menatvägen” och gruppens viktigaste 
principer, arbetsmetoder, tanken om 
personligt delande och förtrolighet.
Ledaren konstaterade att man efter • 
nästa träff ska fatta beslutet om man 
vill vara med i fortsättningen eller 
inte.
Genom att delta i katekumenatet kan • 
man avlägga konfirmandundervis-
ningen för vuxna och/eller bli döpt.

 

4� Samlande av deltagarnas frågor.
Varje deltagare fick papper i olika fär-• 
ger samt filtpennor. De ombads att 
skriva upp frågor som intresserar dem 
själva med stora bokstäver: en fråga/
papper.
Pappren samlades in och hängdes på • 
väggen.
Gruppledarna läste frågorna högt.• 
Tillsammans kom man överens vilka • 
frågor man skulle börja med följande 
gång.

 
5� Kvällsbön

Fritt formulerad bön, Herrens välsig-• 
nelse tillsammans och gruppens egen 
sång (varje gång samma sång)

 
Kvällsmöte för ledarna: ledarna gruppe-
rade de övriga frågorna i mindre tema-
helheter, kom överens om programmet 
för följande träff samt slog fast teman för 
vårens träffar. Inför följande gång hade 
ledaren på basis av grupperingen skrivit 
upp sitt förslag till vilka frågor som skul-
le behandlas ihop och programmet dela-
des ut till deltagarna.
  
andra träffen: Varför just kristendom 
och inte något annat?

1� Kvällste, välkomna
Namnlappar och block delades ut på • 
borden. Repetition av katekumenat-
gruppens idé, att dela en gemensam 
och privat resa. Konstaterades att 
blocken fanns till för att samman-
ställa en ”resedagbok”.
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2� Vilken är stämningen idag? Vad är det 
som tar plats i era tankar?

Alla tog plats i en ring där gruppen • 
sammanfattade hur det stod till, hur 
stämningen var: En sten skickades 
runt i ringen och den som hade den 
fick berätta hur det kändes idag. Om 
man inte hade något att säga kunde 
man ge stenen vidare till nästa per-
son.

 
3� Handledaren höll en liten inledning 
om det tema som lyfts fram genom de 
frågor som ställdes under den första träf-
fen: ”Varför just kristendom och inte 
något annat?” 

Det här skedde genom att man sällade • 
sig till dem som ställde den frågan.

 
4� Indelning i grupper. Diskussion på 
basis av inledningen. Samtidigt kunde 
man ta upp de frågor som samlats i bör-
jan och som hade med det här temat att 
göra.
 
5� Gemensam sammanfattning av grup-
pernas diskussioner.
 
6� Kvällsbön
 
Tredje träffen: Våra livshistorier
 
1� Kvällste, välkomna. Namnlapparna 
togs fram.
  
2� Vad tänker ni på idag?

Alla tog plats i en ring och samman-• 
fattade hur det stod till, hur stäm-
ningen var: En sten skickades runt 
i ringen och den som hade den fick 
berätta hur det kändes idag.

 

3� Var började min berättelse?
Samling mitt på golvet. En övning: • 
”Gården följer med”. Var och en tog 
sin namnlapp och lade den på en ima-
ginär Finlandskarta på golvet. Tyst-
nad. Djupa andetag. Med slutna ögon 
manade var och en fram en bild ur sin 
barndom. I tur och ordning berättade 
alla i gruppen sedan om barndomens 
landskap; ett minne, en utsikt, en 
upplevelse.

 
4� Indelning i grupper. Diskussion på 
djupet om frågor som är viktiga för en 
själv; spegla frågorna i den egna histo-
rien.
  
5� Kvällsbön
 
fjärde träffen: människor ur mitt liv
 
1� Kvällste, välkomna. Namnlapparna 
togs fram.
  
2� Vad tänker ni på idag?

3� Människor ur mitt liv
Individarbete med hjälp av duplika-• 
tet ”Milstolpar i mitt liv”. Alla mar-
kerade människor som har spelat en 
viktig roll i det egna lovet, i synnerhet 
med tanke på troslivet.
Indelning i grupper. På basis av upp-• 
giften berättade var och en för grup-
pen så mycket som han eller hon ville 
om sitt livs resa. Också genomgång 
och diskussion kring de frågor som 
kom upp i början och som hade med 
det här temat att göra.
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4� Kvällsbön
 
femte träffen: bibliska personer som 
tilltalar mig

1� Kvällste, välkomna. Namnlapparna 
togs fram. 
 
2� Vad tänker ni på idag?
   
3� Bibliska personer som tilltalar mig

På väggen hängde färdigt affischer som • 
presenterade olika personer ur Bibeln 
(en person/affisch). På varje plansch 
fanns också ett eller flera bibelcitat 
om den personen.
Gruppen gick runt i rummet och • 
bekantade sig med alla affischerna. 
Var och en valde en person som till-
talade dem just den här dagen och 
ställde sig bredvid den affischen.
Deltagarna bildade tre grupper på • 
fyra personer; flera bibliska perso-
ner kunde behandlas i en och samma 
grupp. Diskussion om vem man hade 
valt och varför.
Diskussionen fortsatte till de egna frå-• 
gor som fanns på pappret.

 
4� Kvällsbön
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arbetsmodeller för 
katekumenatet

III
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uppslag för meditation

krIsTen medITaTIon 
och lecTIo dIVIna

Meditation, att lyssna till Guds tal, har 
från början hört till den kristna traditio-
nen. Idén är att flytta från ”huvudet" till 
”hjärtat”, från tanke och teori till upple-
velsens förståelse.

”Lectio divina” (lat. lectio = läsning, di-
vina = gudomlig, andlig) avser ett slags 
kristen meditation där man ”smakar på” 
och ”idisslar” bibeltexter eller andra and-
liga skrifter. Ursprungligen har uttryck-
et gällt de heliga skrifterna men betydel-
sen har breddats och omfattar nu hela 
den andliga läsningens process. Andlig 
läsning av Bibeln har från första början 
varit förknippad med en koppling mel-
lan läsaren och den bedjande gemen-
skap som har samlats för gudstjänst och 
dess liv.

Metoder och betoningar i bibelläsning 
och i att minnas heliga texter har varie-
rat under seklens lopp. I lectio divina-
traditionens olika former ingår tanken 
om att Bibelns ord är närvarande i det 
dagliga livet. Metoden gör det möjligt 
att ställa sig i Guds närvaro i en anda av 
självrannsakan, livsförändring, förtrös-
tan och tacksamhet.
 
gemensamma element:
 
Tid – det är viktigt att reservera tillräck-
ligt med tid och skapa en lugn, stressfri 
stämning.
 

plats – att sitta t.ex. i en halvcirkel el-
ler en ring runt altaret stöder klivet in 
i meditationen. Ett ljus, blommor, en 
ikon, ett kors eller någon annan sym-
bol i rummet kan bidra till koncentra-
tionen.
  
lugn – det är bra att leda in deltagarna 
i den begynnande meditationen till ex-
empel genom att uppmana dem att inta 
en bekväm ställning, frigöra sina händer 
och eventuellt sluta ögonen. Man kan 
också med några ord informera delta-
garna om övningens förlopp.
 
läsningen – det är bra att läsa den text 
man ska meditera över minst två gång-
er, tillräckligt långsamt och tydligt. En 
gång kanske man bara lyssnar, en annan 
gång kanske man både läser och lyssnar.
 
I det följande presenteras några alterna-
tiv:

Modell för bibelarbete i grupp• 
Tillämpas i en liten grupp t.ex. på en • 
text ur Psaltaren
Användning av bild i meditation• 
Bibelmeditation• 
Bibliodrama• 

 
modell för 
bIbelarbeTe I grupp 
(lecTIo dIVIna)

Handledaren leder gruppen från ett ske-
de till följande och berättar vad de olika 
skedena handlar om.
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1� förberedelse
Använd en liten stund till att se till att 
du kan vara helt närvarande. Inta en be-
kväm ställning, slut ögonen och andas 
fritt.
 
2� lyssna till ordet
Handledaren läser den korta bibeltext 
han eller hon har valt (först en genom-
läsning för att ge en bild av textsam-
manhanget, sedan en gång till långsam-
mare).
Uppmaning: Lyssna efter ett ord el-
ler en mening i texten som tilltalar dig. 
Upprepa det/den lugnt och långsamt 
för dig själv under en minuts tystnad. 
När handledaren ber dig, säg bara det 
ordet eller den meningen högt (utan 
kommentarer).
 
3� ställ dig själv frågan ”hur har det 
med mitt liv att göra?”
Någon i gruppen läser nu samma text på 
nytt. Lyssna efter hur texten har med din 
nuvarande livssituation att göra. Funde-
ra över hur texten har en koppling till 
ditt liv och fundera under några minu-
ter efter ett sätt att formulera det.
När handledaren ber dig, berätta om det 
med ett par meningar som börjar t.ex. 
”jag hör…”, "jag ser…”, ”jag upple-
ver…” (eller låt bli).
 
4� ställ dig själv frågan ”finns det en 
inbjudan till mig i det här?”
Någon i gruppen läser igen samma text 
på nytt. 
Lyssna för att hitta en eventuell inbju-
dan med tanke på de närmaste dagarna. 
Fundera och känn efter under flera mi-
nuter av tystnad.

När handledaren ber dig, berätta om 
den inbjudan som du har identifierat 
(eller låt bli).
 
5� bön (för varandra, att vi skall kun-
na svara på vår inbjudan)�
Be högt eller i tysthet för varandra, att 
Gud ger hjälp att svara på den inbjudan 
som medlemmarna i gruppen har mot-
tagit.
 
Be högt eller i tysthet för varandra, att 
Gud ger hjälp att svara på den inbjudan 
som medlemmarna i gruppen har mot-
tagit.
 
TIllämpas I en lITen 
grupp T�ex� på en 
TexT ur psalTaren

Tillbehör: Pennor och ett ljus reserveras 
för varje grupp och texten kopieras åt varje 
deltagare.
 
1� förberedelse;
Handledaren delar ut den kopierade tex-
ten till deltagarna.
Alla intar sina platser och lugnar ner sig 
för att lyssna.
 
2� läsa – lyssna
Handledaren läser den utvalda psalm-
texten lugnt och tydligt så att deltagarna 
inte läser sina papper samtidigt.
Läsningen upprepas och då ombeds del-
tagarna att stryka under ett ord eller en 
mening som tilltalar dem.
 
3� dela
Ljuset går runt. Den som får ljuset får 
berätta så mycket han eller hon vill om 
sitt ord/sin mening; vad säger det/den? 
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Om man så vill kan man också vara 
tyst.
 
4� samling
Handledaren läser texten på nytt och 
deltagarna läser med när handledaren 
kommer till deras ord eller mening.

anVändnIng aV 
bIld I medITaTIon

Bildmeditation finns i olika varianter. 
Den här övningen bygger på de olika 
uppgifter som loberna i våra hjärnor 
sköter, att vår icke-aktiva hand, alltså 
den vänstra handen hos den som är hö-
gerhänt och tvärtom, ger ett mer ”äkta” 
själslandskap än den styrande handen.
 
Tillbehör: Papper, kritor, färger etc. samt 
bakgrundsmusik under övningen.
 
övningens förlopp:
Deltagarna informeras om hur övningen 
går till. Konstateras att det inte är frågan 
om en teckningsuppvisning eller -täv-
ling, utan en meditation som skapar en 
bild av vårt inre landskap. Berätta varför 
man ska rita med den icke-aktiva han-
den. Bilden får vara sådan som den blir, 
abstrakt eller figurativ – det finns inga 
förhandskrav.
 
1� Inledningsbön: skapar en trygg och 
förtröstansfull atmosfär och gör att del-
tagarna blir omslutna och uppburna av 
Guds kärlek.
  
2� Bakgrundsmusik: under tiden intar 
deltagarna sina platser.
 
3� Medan musiken spelar ritar eller må-

lar deltagarna den bild som uppstår 
inom dem.
  
4� Deltagarna samlas ihop. Var och en 
uppmanas att titta på sin egen bild: vil-
ka föreställningar hade de kring bildens 
uppkomst och vad får bilden dem att 
tänka nu? Bilden kan vändas åt olika 
håll, man kan se på helheten eller titta 
närmare på en detalj, man kan kisa och 
titta på den så att förhållandet mellan 
konturerna eventuellt förändras.

Efter att alla har tittat på sina bilder kan 
de om de vill berätta om dem för de 
andra. Det viktiga är ändå inte att dela 
bilden med de andra i gruppen, utan de 
känslor och insikter som man har fått 
genom att skapa bilden och se på den.
 
5� Tacksägelsebön: vi säger tack för upp-
levelsen, för tittandets och seendets 
gåva.
 
bIbelmedITaTIon

(Ur boken Ovi messuun)

Ledaren: I vår fantasi reser vi till det sto-
ra rummet på övervåningen, till den sis-
ta måltiden som Jesus åt tillsammans 
med sina vänner. Slut ögonen och lyss-
na till evangeliets nattvardsberättelse. 
Jag läser den långsamt några gånger. Var 
och en av oss får i sitt stilla sinne leva sig 
in i och vara med i berättelsen. I fanta-
sin är det möjligt att hitta sin egen plats 
vid nattvardsbordet i rummet på över-
våningen och följa med händelserna där, 
titta på dem som är närvarande, lyssna 
till deras tal och uppleva stämningen.
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Efter läsningen är det tyst några minuter 
och efter det öppnar vi ögonen och åter-
vänder till den här stunden.

Handledaren läser Mark 14:12–26 (eller 
Luk 22:7–23).
I smågrupper på två eller tre personer får 
var och en berätta om sin resa och sina 
tankar. De som lyssnar kommenterar 
inte. Sedan går berättarturen vidare.

Efter par- eller smågruppssamtalen kan 
ledaren ge tillfälle för en gemensam fun-
deringsstund t.ex. genom att fråga hur 
det kändes att befinna sig i ”rummet på 
övervåningen” eller hur den här medita-
tionen kändes.
 
bIblIodrama

Bibliodrama är kreativt bibelarbete som 
sker i grupp under ledning av en utbil-
dad ledare. Målet är att skapa växelver-
kan mellan bibeltexten, det egna jaget 
och gruppen.

I biblodrama får deltagaren bekanta sig 
med och leva sig in i en bibeltext på 
många olika sätt. När man läser en text i 
avsikt att leva den i stället för att uppfö-
ra den kan nya och överraskande aspek-
ter av texten – även om den är bekant 
– stiga fram. Personerna i berättelsen 
”blir levande”, bilden av Gud och Jesus 
får nya nyanser. Under arbetspasset fin-
ner man ofta kontaktytor mellan texten 
och sitt eget liv, men också mellan tex-
ten och samhället. 
 
Vem som helst som är intresserad av Bi-
beln och människolivet kan delta i bib-
liodrama. Alla får delta på ett sådant sätt 

som känns naturligt för dem just då. 
Deltagaren behöver inte ha några för-
handskunskaper eller förhandsinforma-
tion.

I bibliorama läser och lyssnar man på 
texten tillsammans på olika sätt. Det 
finns en omfattande samling metoder 
som man använder för att närma sig tex-
ten. Grundmetoden är att leva sig in i Bi-
belns personer och de element som finns 
i texten. Hela kroppen med alla sinnen 
deltar i bibliodramaarbetet. Ledaren kan 
använda musik, rörelse och dans, bild-
konst, formgivning, färggranna tyger, 
symboliska föremål etc. som hjälpmedel 
för att ”göra ordet synligt”.

även om man lever sig in i bibliska rol-
ler i ett bibliodrama handlar det inte om 
att låtsas vara en skådespelare och målet 
är inte en föreställning inför en publik.

I bibliodrama får deltagaren tillfälle att 
bygga upp sin egen relation till Bibeln 
fri från färdiga tolkningar. 

Bibliodrama skapas utgående från ett 
antal referensramar. Tyngdpunktsom-
råden kan vara t.ex. att öka deltagarnas 
bibelkunskap, den egna andliga tillväx-
ten, själavård och andlig handledning, 
en arbetshandlingsmässig eller terapeu-
tisk process, en kulturgranskning av oli-
ka religioner eller religionspedagogik.

Beroende på ledarens utbildningsbak-
grund och betoningar rör sig biblio-
dramat mellan psyko- och sociodra-
ma, gestaltterapi, berättelseteater, teater, 
kroppsutveckling, bildbearbetning och 
bibelforskning. Alla bibliodramaledare 
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är insatta i bibelkunskap.

Bibliodramer kan vara av väldigt olika 
längd. I sin kortaste form är den 10–20 
minuter, men det är att rekommendera 
att man reserverar 2–3 timmar för det 
här arbetspasset. Man kan också välja att 
ordna flera träffar (5–6 stycken) per text 
eller tema. Det möjliggör en mer djup-
gående process både för gruppen och för 
den enskilda deltagaren.

Bibliodrama lämpar sig för människor i alla 
åldrar. Det fungerar också inom en kurs som 
pågår över ett veckoslut eller en hel vecka.

Bibliodrama kan man genomföra i grupper 
av olika storlek. En idealisk gruppstorlek är 
10–16 deltagare. Olika metoder möjliggör 
också arbete i mindre men också väldigt sto-
ra grupper.
 
Mer information om bibliodrama, ledare och 
evenemang: www.bibliodraama.fi
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Idéer enligt tema

Idématerialet nedan är hämtat ur böck-
erna Löytöretki, Vägens gemenskap och 
Ovi messuun.
  
(Löytöretki:)
 

gud

Trädet
Rita/måla ett träd som illustrerar den 
egna synen på Gud och i synnerhet på 
vad som är viktigt för en själv i Gud. Bil-
derna presenteras för de andra och dis-
kuteras tillsammans. Var och en väljer 
ett adjektiv som bäst beskriver deras syn 
på Gud. Diskussion om hur mycket vi 
kan veta om Gud.
 
Frågor till Gud
Placera en tom stol mitt i rummet för 
Gud att sitta i. Man får fråga Gud vad 
som helst. Frågorna samlas ihop och tas 
upp vid gruppträffar.
 
Strecket
Var och en ritar ett streck på ett pap-
per och skriver ”Jag tror inte på Guds 
existens” i den vänstra ändan. I den hö-
gra ändan skriver man ”Jag tror på Guds 
existens”. På strecket ritar man ett kryss 
som bäst motsvarar hur man ser på frå-
gan just nu. Diskussion om hur en män-
niskas syn på religion förändras under li-
vet.
 
Altararbete
Var och en ritar/målar/modellerar ett 
verk som illustrerar Gud under rubriken 

”Min Gud”. Verken samlas på altaret. 
Arbetet kan vara en del av en andakt el-
ler så kan man hålla en andakt efteråt.

 
jesus kristus

Bilder av Jesus 
Ledaren har med sig bilder av Jesus och 
var och en får välja den som bäst mot-
svarar den egna bilden av Jesus. Diskus-
sion om valen.
 
Din egen Jesusbild
Ledaren har med sig bilder av männis-
kor i olika situationer. Var och en väl-
jer den bild som bäst motsvarar hans el-
ler hennes bild av Jesus. Diskussion om 
bilderna.
 
Uppståndelsen: insändare 
Gruppen informeras om den samhäl-
leliga och politiska situationen på Jesu 
tid. Gruppen får lära sig mer om någon 
person som levde på Jesu tid (t.ex. bib-
liska personer) eller en representant för 
en viss grupp. Med den rollen som ut-
gångspunkt skriver de en insändare med 
temat Jesu uppståndelse.

 
(Vägens gemenskap:)

den heliga anden, tro och bön

Vem är den helige Ande?
Övningen hjälper deltagarna att fundera 
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kring den helige Ande och på vilket sätt 
han vill leva i oss.
 
Personligt delande
Låt deltagarna berätta vilken gåva de 
helst skulle vilja få av Gud.
 
Bibeln
Apg. 19:1-7, 1 Kor. 12:1–11, Jes. 44:3–
5 och Joel 2:28–29.
 
Dela gruppen i smågrupper och låt varje 
grupp gå igenom var sitt bibelställe. Låt 
dem arbeta utifrån följande frågor:

Vad säger texten om den helige • 
Ande?
Vad säger den om Gud?• 
Hur ställer ni er till texten?• 
Vad har ni för erfarenheter av det som • 
står där?
Vad skulle ni vilja ha för erfarenheter • 
av det som står där?

Dela i storgrupp.
 
Tillsammans
Apg. 2:1–13.
En del trodde de var berusade. Fråga hur 
deltagarna skulle ha upplevt situationen 
om de varit där. Vilken skillnad utgjorde 
den helige Ande i apostlarnas liv? Vem 
är den helige Ande för deltagarna? Hur 
skulle de vilja att han verkade i dem?
 
Tillämpning 

Den helige Ande är en del av treen-• 
igheten.
Den helige Ande är en gåva som ges • 
till den som vill ta emot.
Den helige Ande är en aktiv per-• 
son, som lever i den som tar emot 
honom.
Den helige Ande ger gåvor åt var och • 

en, som ska användas för att bygga 
upp församlingen.
Gåvorna ges inte efter meriter utan av • 
nåd.

 
(Löytöretki:)

Tro

Idékläckning om tro. Skriv upp på ett 
blädderblock vad gruppmedlemmarna 
tänker om tro.

 
kristi kropp  

Handledaren läser ur ett bibelavsnitt där 
församlingen beskrivs som Kristi kropp 
(1 Kor 12:12–31) och förklarar symbo-
liken: precis som de olika delarna i en 
kropp har olika funktioner behövs också 
olika människor. I rummet tänker man 
sig en stor kropp och så får var och en 
ställa sig där den känner sig mest hem-
ma. Varje medlem i gruppen berättar 
vilken kroppsdel han eller hon har valt 
och varför.

 
skuld och synd

Idékläckning om synd
Skriv ordet ”synd” på ett blädderblock 
eller ett papper och samla ord, saker, etc. 
som ordet får gruppen att tänka på. Ar-
betspasset fortsätter med att man tar upp 
nåden. På ett rent papper eller ett annat 
blad i blädderblocket skriver man ordet 
”nåd” och där samlar man sådant som 
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gruppdeltagarna associerar med nåd. 
Till slut läggs pappret Nåd över pappret 
Synd. Nåden täcker alla synder.

Synder till pappers och aska
Efter en dags arbete får var och en skri-
va ner på ett papper allt det som tyng-
er dem. Pappren samlas ihop och inne-
sluts i t.ex. en papplåda. I samband med 
kvällsandakten bränner gruppen lådan.
 
Skuldsymboler på koret
Rita ett stort kors på papper. Runt om-
kring finns färgpennor. Handledaren för 
gruppen på en imaginär resa. Med ögo-
nen slutna får alla i sitt sinne återvän-
da till situationer som de ångrar och där 
de har handlat fel. Därefter ber ledaren 
gruppen fundera vilken bild eller sym-
bol som kunde illustrera den egna skul-
den eller skuldkänslan. När man är fär-
dig får man gå fram till korset och rita 
in sin bild eller symbol inom korsets ra-
mar. Till slut håller handledaren ett litet 
anförande och ger avlösning. Man kon-
staterar att all skuld får bli på korset och 
att det ändå finns plats över.

 
bibeln

Vad är det tidigaste minnet som är för-
knippat med Bibeln?
   
Jag och Bibeln
Handledaren styr gruppen att dela med 
sig av sina tidigare erfarenheter av Bi-
beln; var har de kommit i kontakt med 
Bibeln och var har de använt den?
 
Mitt avstånd till Bibeln 
Mitt på golvet läggs en Bibel och var och 

en i gruppen ställer sig så nära eller så 
fjärran från den som känns rätt för att 
uttrycka den egna relationen till Bibeln.
 
Ord för livet ur Bergspredikan
Gruppen läser Jesu Bergspredikan i sina 
Biblar och väljer ut ett ställe som de kän-
ner att kunde passa som ett ord för livet 
för dem själva.

 
gudstjänst

Tidigare gudstjänstupplevelser 
Gruppen funderar på sina tidigare guds-
tjänstupplevelser med lugn musik i bak-
grunden. Diskussion om upplevelserna.
 
Drömmarnas gudstjänst 
Gruppen planerar eller diskuterar hur-
dan en drömmarnas gudstjänst skulle 
vara.
 
Platser att möta Gud 
Gruppmedlemmarna funderar på plat-
ser där man kan uppleva Guds närvaro 
och en känsla av helighet. Handledaren 
styr samtalet till varför det ändå är bra 
att också delta i gudstjänsten.
 
Drömmarnas kyrka av naturmaterial
Gruppen pysslar sina drömmars kyrka 
av naturmaterial.

 
församling

 
Drömmarnas församling
Gruppen diskuterar hur deras drömför-
samling ser ut: vem hör till den, hurdan 
verksamhet har den etc. Diskussion ock-
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så om hur drömmar skiljer sig från verk-
ligheten och det man själv kan påverka.

(Vägens gemenskap:)
 

dopet

Vad innebär dopet?
 
Tillsammans
Ha några symboler som har med do-
pet att göra. Det kan vara bilder eller sa-
ker Vatten, skål, ljus, dopminne, hand-
duk… Be var och en plocka ut en eller 
två symboler som de tycker säger dem 
något. Låt var och en berätta vad sym-
bolen säger dem.
  
Fundera
Om deltagarna varit med om ett dop – 
vad berörde mest? Vad betyder dopet? 
Vad skulle de vilja att dopet betydde för 
dem? Be några av följeslagarna berätta 
vad dopet har betytt för dem.
 
Bibeln
Rom. 6:3–11. Läs texten och låt var och 
en plocka ut en vers som ger dem någon 
slags förståelse om dopet. Be var och en 
dela vad de har upptäckt. 
Joh. 4:13–14. På vilket sätt kan denna 
text ha något gemensamt med den för-
sta texten?
 
Tillämpning

Dopet skapar en speciell relation till • 
Gud.
Dopet ger oss medlemskap i den • 
kristna kyrkan och Guds rike.
Dopet är början på en ny resa och ett • 
nytt liv.
Dopet ger oss möjlighet att växa i • 

tro.
Dopet är en gåva från Gud till oss.• 

 
(Ovi messuun -opas:)
 

nattvarden

Fyra synpunkter på nattvarden
Ledaren har placerat fyra blädderblock 
eller stora papper samt filtpennor på oli-
ka håll i rummet. På varje blädderblock 
står det någon av nattvardens betydelser, 
t.ex. minnesmåltid, tacksägelsemåltid, 
gemenskapsmåltid och förlåtelsemåltid. 
Medlemmarna i gruppen ställer sig vid 
det blädderblock som intresserar dem. 
De som ställt sig vid ett och samma ord 
(blädderblock eller papper) utgör varsin 
liten grupp.
 
Diskutera vad nattvarden är ur den syn-
vinkel ni har valt.
 
Nattvarden i Bibeln
Läs följande bibelställen som har att 
göra med nattvardsfirandet:
Matt 26: 26–29
Mark 14: 22–25
Luk 22: 14–20
1. Kor 11: 23–25

Tänk efter och samla de viktigaste • 
synpunkterna att förmedla till de 
andra.
Vilken lärdom i samband med instif-• 
telseorden är viktig för dig?
Vad av nattvardens innehåll öppnar • 
sig ur nattvardens instiftelseord?
Hurdana stigar till ett andligt liv öpp-• 
nar nattvarden?



45

 
Nattvarden i psalmer
Studera (läs, sjung) nattvardspsalmerna i 
psalmboken, till exempel psalmerna:
218 Ett livets bröd vill Jesus Kristus
224 Du öppnar o evige Fader
226 Vi till ditt altarbord bär fram
228 Till måltid Herren kallar
229 När vi delar det bröd
       som han oss ger

Vilken är din favorit bland de här • 
nattvardspsalmerna? Varför det?
Hurdana synpunkter på nattvardens • 
innehåll och betydelse hittar ni i de 
här psalmerna?
I vilka andra psalmer minns ni att det • 
finns verser med anknytning till natt-
varden?

 
bön

Barndomens bön – och dagens
Maija är i femtioårsåldern och minns: 
”Den första bönen jag lärde mig var 
kvällsbönen ’Levolle laske Luojani’ som 
i ungefärlig översättning till svenska ly-
der så här: ”I Jesu namn till sängs jag 
går, välsigna nu den sömn jag får. Om 
min stund i natt är kommen, gör mig 
då i himlen välkommen.'  Sanningen 
att säga så fattade jag inte då vad bönen 
handlade om. Det var svåra saker för ett 
barn att uppfatta: ’min stund är kom-
men’ och ’himlen’. Men jag gillade ryt-
men i bönen och tyckte om att be den. 
Det räckte att bönen gjorde mig trygg. 
Senare förklarade mamma vad bönen 
betydde. Då blev jag lite fundersam: 
Tänk om jag inte vaknar när jag nu går 
till sängs? Man ännu som vuxen tycker 

jag väldigt mycket om den bönen. Jag 
sjunger ofta psalm 518 (Så går en dag än 
från vår tid) eller 522 (Bliv du hos mig) 
där tanken faktiskt är den samma som i 
min kära barndoms bön.”
 
Diskussion

Vilka tankar väckte texten?• 
Hurdana minnen har du från böner i • 
din barndom?
Vad var eller är en kär bön för dig?• 
Hurdana böner är svåra att förstå?• 
När är det svårt att be?• 
Varför kan bönen också slockna?• 
Hur kan man väcka bönen till liv • 
igen?
Hur skulle du uppmuntra en män-• 
niska som har svårt att be?

 
Bönen i Bibeln
Bibeln berättar för oss om bedjare och 
bön. I Bibeln finner vi livshistorier och 
-skeden som det är lätt för människor i 
vår tid att känna igen sig i. Tiderna för-
ändras, men i sina djupa frågor vänder 
sig människan till Gud med samma öns-
kemål, suckar eller tacksägelser. 
 
Det gör ont att uppleva att Gud inte hör 
ens böner eller svarar på dem på önskat 
sätt. Vi längtar efter svar på vår bön. 
Handlar det om att Gud ”inte hör”?

Vad tänker ni om bönesvar som drö-• 
jer?
Hur kan Gud besvara våra böner?• 
Studera en utvald berättelse, till exem-• 
pel: Kain och Abel (1 Mos 4:1–), Job 
(Job), Jesu bön i Getsemane (Matt 
26:36–39)
Vilka insikter öppnar berättelserna i • 
era liv?



46

Vad minns ni om Jesus och bön? När • 
bad Jesus? Vad lärde han om bönen? 
Vad är det viktiga? (Ni kan läsa t.ex. 
Matt 5:44, Matt 7, Mark 14:38, Luk 
23:46)
Vad ger bönen? Vilken attityd borde • 
vi ha i bön? Studera t.ex. Hebr. 10:35 
eller 1 Petr. 5:7. Vad ger de här bibel-
ställena er?
Dra er till minnes bibelcitat om bön • 
som tilltalar er. Vad är det ni minns? 
Vad var det som var viktigt i dem?
Hur förändras bönelivet?• 
Kan man växa i bön?• 
Hur kan man vårda sitt eget böneliv?• 

 
symbolik

I bön står vi inför en ordlös verklighet 
som inte går att greppa med ord, vi står 
inför Gud. Vi talar till Gud som inte lå-
ter sig begränsas av våra bilder och som 
ändå låter oss ha en relation till honom.  
Vi stannar kvar, vi vilar i hans närva-
ro. Vårt Gudsförhållande är en relation 
mellan två personer.
 
Diskussion

Kan du identifiera brytningsskeden i • 
ditt liv där också din bild av Gud har 
förändrats eller har fått nya drag?
Vilken metafor, vilken bild uttrycker • 
Gud allra bäst för dig just nu? är han 
Fadern eller något annat (Skaparen, 
den Allsmäktige)? Till exempel i Psal-
taren används flera olika bilder av 
Gud (Ps 31: klippa, bergfäste, borg, 
värn).
Hurdana bilder av Gud har närt dig • 
under ditt liv?

Vilken tanke väcker Gud som Fadern • 
i dig?

 
Vad är en symbol?
Alla använder vi oss av symboler. Växel-
verkan och språk bygger på tecken och 
tolkningen av dem. Symboler är en bro 
mellan den verklighet som omger oss 
och den människa som tolkar dem.
 
Orientering
Det här är en övning som är avsedd att 
skapa associationer. För övningen behö-
ver alla deltagare ha papper och penna. 
Ledaren läser upp en rad ord och delta-
garna skriver utan att tänka efter ner det 
ord som det uttalade ordet får dem att 
tänka på. Till exempel:

Bord• 
Hem• 
Skog• 
äkta hälft• 
Hav• 
Sol• 
Tystnad• 
Barn• 

  
Man går igenom övningen så att t.ex. tre 
deltagare berättar vad de associerade till 
ordet bord, tre berättar vad de associera-
de till följande ord etc. Tillsammans dis-
kuterar man om associationerna var de 
samma eller om de avvek från varandra.
 
De ord som har skrivits ned represente-
rar antagligen rätt individuella, person-
liga betydelser. Det ord man har hört 
har tolkats ur en personlig verklighet. 
En del av associationerna kan ha varit 
väldigt lika, men lika gärna kan de ha 
varit väldigt olika.
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Därefter fortsätter man så att handle-
daren visar bilder eller gör gester, en åt 
gången, och deltagarna skriver ner sina 
associationer:

Trafikmärke el. t.ex. rött ljus• 
Välsignelsegest• 
Hälsning• 
Knäppta händer• 
Huvudskakning• 
Kristusmonogram• 
Kors• 
Fisk• 

 
Gå igenom reaktionerna liksom ovan. 
Sannolikt är tolkningarna nu närmare 
varandra. Nu handlade det om symboler 
som har gemensamma, överenskomna 
betydelser. ändå innebär det inte heller 
att de visar sig på samma sätt för alla.
 
Symboler i en kristen referensram
Ursprungligen betyder det grekiska or-
det symballein att man för samman två 
halvor som har skiljts från varandra. 
Motsatsen är diaballein, att skilja. Ordet 
diabolos, djävulen, har sina rötter i dia-
ballein.

Symbol betyder alltså en liknelse. En 
allmän syn är att symboler hänvisar till 
något som är osynligt eller frånvarande. 
En symbol står alltså för en helhet med 
en synlig del (symbolen) och en osynlig 
del (det som symboliseras). Därför kan 
symboler också uttrycka sådant som ord 
inte räcker till för. För våra sinnen kan 
de vara signaler om och budskap från en 
osynlig verklighet.

Symboler är ett andligt språk. De hör 
till liturgins och trons väsen. De är ett 
sätt att upprätthålla en andlig medve-

tandegrad i vår egen upplevelsevärld. I 
takt med att sekulariseringen breder ut 
sig riskerar vi att förlora förmågan att 
hantera det här andliga språket.

Symboler är inte entydiga, utan genom 
dem öppnar sig många dimensioner, 
tolkningar och budskap. Det är det som 
är symbolernas styrka.

Under kyrkans historia har symboler an-
vänts åtminstone på följande sätt:

Som gemensamt hemligt språk för de • 
kristna under förföljelser.
Till att undervisa om bibliska händel-• 
ser och vittna om trons verklighet för 
alla som inte kan läsa.
Påminna om Guds allmakt i skapel-• 
sen.
Påminna om Guds ingripande i värl-• 
den.

Församlingen i sig är som samlad en 
kraftfull symbol för samhörighet och sö-
kandet efter enhet. En församling som 
samlas till gudstjänst är ett tecken mitt i 
världen: Guds folk prisar Herren under 
sin vandring mot evigheten.
 
Diskussion

Har du personliga symboler, t.ex. • 
minnesföremål, smycken el.dyl.? 
Hurdana? Vad betyder de för dig?
Vilka kristna symboler känner du till? • 
Samla dem vi kan tillsammans och 
diskutera deras betydelse.
Vilka symboliska gester känner du • 
igen under gudstjänsten?
Vilka föremål, gester eller seder använ-• 
der du dig av själv?
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musik

Psalmsång
Var och en i gruppen föreslår en psalm 
som alla sjunger tillsammans. Om man 
vill får man kort berätta varför just den 
psalmen är viktig för en själv.
 
Berätta om din egen favoritpsalm.

Vilken psalm är viktigast för dig?• 
När har du lärt dig den?• 
Av vem eller var lärde du dig den?• 
Vad betyder den här psalmen för dig?• 
Varför är den speciellt viktig för dig?• 
I vilka situationer sjunger du den?• 

  
Psalmer under livets vandring
Bön:
118 Grip du mig Helige Ande
325 Långt bortom rymder vida
327 O du som ser, o du som vet
510 Herrens nåd är var morgon ny
511 Kom du med mig min Herre Jesus
524 Bred dina vida vingar
 
Väg:
261 Kärlek av vars hand jag blivit
274 Det finns djup i Herrens godhet
341 O Herre i dina händer
342 Herre jag vill bida stilla
       vid din port
414 Led milda ljus
582 Det finns en väg

Sökande:
432 Var inte rädd
582 Det finns en väg
 
Uppgift

Vilket budskap har psalmer för dig i • 
olika livsskeden?

Vilka psalmer har tilltalat dig?• 
Har någon viss psalmrad eller -vers • 
blivit en bön för dig vid dagens bör-
jan eller när det är läggdags?
Har du för vana att nynna psalmer • 
när du är hemma för dig själv eller ute 
i naturen?

 
Lyssna på psalmer och lär er sjunga dem. 
När man har blivit du med psalmerna 
och lärt sig sjunga dem kan de bli en 
daglig bönekälla i vardagen.
 
Musikmeditation
Lyssna på instrumental klassisk musik 
och be gruppmedlemmarna på basis av 
musiken förflytta sig till det livsskede 
som musiken för dem. Dela upplevelser 
med varandra.

Tystnad

Vad betyder tystnad för dig? är det en 
främmande fågel, något som gör dig 
obekväm? Eller är det en fiende vars när-
varo ger ångest och får dig att känna dig 
ensam? Eller är det en vän och följesla-
gare, någon som ger dig plats och till-
fälle att lyssna på ditt inre och lyssna på 
Gud?

Vi lever i en värld där mängden impulser 
vi utsätts för är enorm. Händelsetempot 
är snabbt. Ljud, bilder och ord pressar 
på oss från alla håll. Oljud och röster är 
ständigt närvarande, inte bara omkring 
oss utan ofta också inom oss.

Många längtar efter tystnad, lugn och 
stillhet. Men många upplever också tyst-
nad som något främmande. Vi har blivit 
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så vana att leva i en ständig kakofoni av 
ljud att vi har fjärmat oss från en natur-
lig, välgörande tystnad. Därför kan tyst-
nad framkalla ångest.

Man kan lära sig vara hemma i tystnad; 
det går att återvända till tystnaden. Tyst-
nadens möjligheter kan bli en positiv 
överraskning.
 
Diskussion

Hur kommer å ena sidan larm och • 
brådska, å andra sidan vila och tyst-
nad till uttryck i ditt liv?
Hur upplever du tystnaden?• 

 
Den metod för stilla tystnad som pre-
senteras nedan kan bli en del av din var-
dag. Du kan lära dig den i lugn och ro. 
Ni kan också inom gruppen utbyta er-
farenheter om vars och ens egna sätt att 
bli stilla.
 
Bli stilla i bön
Välj en lugn plats hemma, på arbetsplat-
sen eller ute i naturen. Redan att inta 
böneplatsen förbereder för bön – precis 
som det förbereder oss för gudstjänst att 
stiga in i kyrkorummet.

Knäpp händerna eller gör korstecknet – 
på så sätt tar du med kroppen i bönen. 
Se på landskapet, ett kors eller en ikon. 
Tänd ett ljus. Genom att se på dem kan 
du nå det heligas beröring.

Om du känner dig spänd ska du ta dig 
tid att slappna av. Du kan gå igenom 
dina kroppsdelar och medvetet ha dem 
att slappna av en efter en. Andas djupt 
men naturligt. Låt spänning och stress 
lätta när du andas ut, låt lugn och still-

het komma in i stället när du andas in. 
Överlämna dig tryggt i Guds nåd.

Du kan förbereda dig själv för stillhet 
till exempel genom att be någon lämplig 
bönerad, till exempel:

Jag söker dig, Herre.
Vänd ditt ansikte till mig.
Undervisa mig, jag lyssnar stilla.
Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.

Du kan också meditera över en text ur 
föregående söndags gudstjänst, till ex-
empel dagens psaltarpsalm.
 
Var stilla, lyssna till Gud. Avsluta din 
stillhet med korstecknet eller en bön.
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katekumenatets 
gudstjänster

IV
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Katekumenatets gudstjänster och kate-
kumenatgruppens träffar utgör tillsam-
mans en helhet. Gruppens medlemmar 
är, var och en i sin egen takt, steg för 
steg på väg mot en vuxen tro. Att reflek-
tera över sin tro och också stärka den ge-
nom gudstjänster införlivar sökarna och 
vandrarna i en större församlingsgemen-
skap.
 
gudstjänsttips för katekumenatet
I materialet ingår tips för de gudstjäns-
ter som ingår i katekumenatet. Pilotför-
samlingarna har använt det här materia-
let i sina gudstjänster.

I den helhet som katekumenatet utgör 
ingår Välkomstgudstjänsten, Kallelse-
gudstjänsten, Gudstjänst med doperin-
ran och Sändningsgudstjänsten.

Gudstjänsterna beskrivs i korthet. Sam-
tidigt har man velat synliggöra symboli-
ken i respektive gudstjänst.
I symboliken ser man rent konkret det 
begreppsliga innehållet i katekumena-
tets enskilda skeden. Detta gäller även 
tro och kristen tradition. Samtidigt 
som den är församlingens gemensamma 
gudstjänst, ingår varje gudstjänst i res-
pektive sökares personliga och den en-
skilda katekumenatsgruppen färd på 
trons väg.  Gudstjänstens innehåll, ut-
tryck och genomförande bygger på så-
väl gruppens resa och bibelns ord som 
kyrkans gudstjänstliv.  Det är viktigt att 
gudstjänsterna i anslutning till kateku-
menatet finner sin naturliga plats inom 
församlingens gudstjänstliv och att de 
kan genomföras på ett sätt som passar 
församlingen.

Musiken i gudstjänsten bygger långt på 
vår psalmbok, eftersom den används i 
hela landet. I förslagen till psalmer ingår 
även sånger ur Ung Psalm. De svensk-
språkiga psalm- och sångförslagen är 
gjorda av Jan Hellberg, stiftsekreterare 
för gudstjänstliv och musik vid domka-
pitlet i Borgå stift.

Gudstjänsttipsen är givetvis avsedda en-
dast som exempel. Som vore de skrivna 
med blyerts.  På basis av förslagen kan 
de enskilda församlingarna planera ka-
tekumenatgudstjänster som passar deras 
verksamhet. I gudstjänstplaneringen är 
det också viktigt att tänka på i vad mån 
man exkluderar och inkluderar när det 
gäller språk och liturgi. Använder man 
till exempel sådant språk – exempelvis 
i böner – som utestänger en del av de 
närvarande eller använder man sig av 
uttryck och handlingar som innesluter 
och omfattar alla?  Det bör man besluta 
om när det gäller exempelvis handlingar 
med symboliskt innehåll: tecknas kors-
tecknet enbart på katekumenernas pan-
na eller på allas? Ingår det i förböner-
na något delavsnitt där man ber speciellt 
för katekumenatsgruppen? 

Inspirationskällan till de här gudstjäns-
terna står att finna i det gudstjänstma-
terial som används inom de lutherska 
kyrkorna i Nordamerika, inom Stock-
holms katolska stift och Svenska Kyr-
kan. Vi har också velat tillämpa mate-
rialet så att det passar in i det finländska 
församlingslivet.
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Deltagarna i katekumenatsgruppen välkomnas i församlings- och gudstjänstge-
menskapen. Församlingen ger sökarna sitt stöd. Gruppmedlemmarnas sökande 
och längtan får vara synlig i gudstjänsten och församlingen tar detta till sig med 
bön för de sökande. Att gruppmedlemmarna tar del i gudstjänsten är en väsentlig 
del av katekumenatets väg.
 
symboliset teot:

Sökarna/gruppmedlemmarna får Bibeln som reseguide.• 
Gruppmedlemmarna (församlingsborna) tänder ljus för att lysa upp trons • 
väg/sökandets väg.
Församlingen ber för medlemmarna i gruppen.• 

 
TIps för VälkomsTgudsTjänsT

InlednIngsord

(läggs till som en del av gudstjänstens övriga inledningsord)

Bästa medlemmar i katekumenatsgruppen. Ni har påbörjat en gemensam vandring 
på en vuxen väg till tro. Under den här gudstjänsten vill vi välkomna er in i vår för-
samlingsgemenskap – att tillsammans söka, fråga och begrunda er egen tro och er 
plats både i världen och i den här församlingen.

Människans liv är en ständig färd på nya stigar och mot det okända. Vi stöter på 
uppförs- och nedförsbackar, mörker och ljus, glädje och sorg samt stunder av både 
medgång och osäkerhet. På vår livsvandring får vi ändå alltid lita på att vi aldrig är 
ensamma. Gud har själv lovat vandra med oss var stund.

I dag får vi alla under den här gudstjänsten vila i vår himmelska Faders skyddande 
armar och i hans ljus. Förlitande oss på Guds nåd bekänner vi nu vår synd:
 

Välkomstgudstjänsten
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allmän bIkT

syndabekännelse
Himmelske Fader,
Du har skapat oss till frihet,
men synden fördärvar friheten.
Du tvingar oss inte att vara med dig.
ändå vill du att vi lever som dina barn.
Ofta vandrar vi våra egna vägar
och undviker vårt ansvar.
ändå anar vi att vi kan inse livets djup och rikedom
endast tillsammans med dig.
Vi erkänner vår skuld och ber dig:
Förlåt oss vår självcentrering
och vår ovilja att följa din vilja.
 
eller
 
Herre, min Gud.
Du är ljuset, men jag har inte sett dig.
Du är vägen, men jag har inte följt dig.
Du är sanningen, men jag har inte hållit mig till dig.
Du är livet, men jag har inte levat nära dig.
Du är min vägvisare, men jag har inte lyssnat på dig.
Och ändå, Herre,
är jag bitter och anklagar dig
när jag har handlat fel och det går illa för mig.
Herre, förlåt mig.
Detta ber jag om för Jesu Kristi,
min Frälsares skull.
 
eller
 
Herre, vår Gud,
Du är all godhets och all nåds källa.
Inför dig erkänner vi allt det onda
som vi har gjort,
all den orättvisa som vi har bidragit till,
och alla de sätt
då vi har förringat din nåd och sanning.
Omvänd våra sinnen att ta emot den kärlek
som du har visat oss i vår Frälsares soningsverk
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och rengör oss med din nåd
genom din son, Jesus Kristus, vår Herre.

avlösning
Jesus säger: ”Min vän, var vid gott mod dina synder är fölåtna.”

dagens bön

Vår Herre Jesus Kristus
Vi tvingas ofta uppleva
att våra egna grundvalar 
och stödkonstruktioner rasar samman.
Vi tackar dig
för att din nåd är som hälleberget
och att vi i trygghet får vila i den.
Befria oss 
från ansträngningar och tillgjordhet
och för oss till den vila
som endast du kan ge oss.
Låt oss växa till en äkta mänsklighet
och gör oss till kärleksfulla medmänniskor.
Hör oss, Kristus, 
du som lever och råder med Fadern och den heliga Anden.
från evighet till evighet.
(12:e söndagen efter pingst)

eller
 
Käre Fader,
Du vet vad vi behöver
innan vi ens förstår det själva.
Du läser våra tankar
innan våra hjärtan ens har skapat dem.
ändå vill du, himmelske Fader,
att vi banar väg och gör plats,
så att vi kan möta dig i stillhet.
Du vill att vi kan vara äkta och utan förställning
och tala med dig om vårt liv
och om de liv
som du har placerat i våra hjärtan.
Herre, lär oss att be
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i ande och sanning 
i din sons, Jesu Kristi namn.
(5:e söndagen efter påsk)

 

symbolhandlIngar

bibelläsning Ps 139:1–12

Kära medlemmar i katekumenatsgruppen. Ni har nu påbörjat en gemensam resa in i 
er själva och i riktning mot Gud. Vi hoppas att ni ska hitta stöd i varandra och i den 
här församlingen. Förhoppningsvis blir katekumenatstiden givande och ger svar på 
frågorna som upptar ert sinne.

Var och en av er har fått en egen Bibel som ni kan använda som ledstjärna på lev-
nadsfärden mot tro. Välkommen till vår församling och färden mot vuxen tro.

ljusceremonin (prästen/medvandraren går efter sitt ljus från ljusaltaret)
 
Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörker, utan 
ha livets ljus.” (Joh. 8:12)
 
Vi ber:
P/M: Gud när tvivlets mörker omger oss

F: hjälp oss att finna trons ljus

P/M:  När likgiltighetens mörker omger oss

F: hjälp oss att tända trons ljus

P/M: När uppgivenhetens mörker omger oss

F: hjälp oss att följa världens ljus

P: Kom tänd ljuset som ska brinna.
 Ljuset som skyddar,
 ljuset som bär,
 ljuset som aldrig någonsin slocknar.
 Detta ljus vägleder oss på vår levnads alla stigar och i vårt sökande.
 Öppna era hjärtan för ljuset och bär det med er till era hem.
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bIbelläsnIng och predIkan

Alternativa texter:
Job 23:1–7, Pred. 1:1–11, Luk. 24:13–35, Joh. 10:11–16
 
Predikan kan antingen vara baserad på någon av kyrkoårets texter eller någon av 
texterna ovan. Avsikten med predikan är att för deltagarna i katekumenatsgruppen 
öppna dörrarna till såväl församlingsgemenskapen som gudstjänstlivet. Gruppens 
medlemmar har ofta väldigt olika förväntningar och förhoppningar. Därför vill man 
i den här mässan önska dem alla välkomna till gemenskapen med Gud och i försam-
lingen just sådana som de verkligen är.

 

gemensam förbön

Herre, du känner oss. Du vet om våra glädjeämnen och vår sorg, vår vrede och våra 
rädslor, våra handlingar och tillkortakommanden, våra förhoppningar och vår ut-
mattning. Tack för att vi får närma oss dig just sådana som vi är. Tack för att vi får 
vara ofullkomliga eller svaga, lyckliga eller besvikna, modiga eller knäckta av rädsla. 
Hjälp oss alla att se varandra med dina ögon, med kärlekens ögon som inte kräver 
utan godtar. Hjälp oss att stöda dem som behöver hjälp och hjälp oss att också själva 
vara villiga att ta emot hjälp.

Gud, vi träder fram inför dig sökande och i längtan. Vi vill lära oss förstå dig allt 
bättre, se dig allt tydligare och komma dig allt närmare.

Vi ber för deltagarna i Katekumenatgruppen. De har påbörjat en gemensam resa in 
i sitt eget inre och för att komma till dig. Låt ditt ord leda dem och visa dem vägen. 
Låt din Sons närvaro sporra dem och din Ande likt medvinden hjälpa dem framåt på 
färden. Hjälp oss alla att förlita oss på din kraft och ditt ljus, också när osäkerheten 
tynger oss eller då de egna krafterna tryter.

I samband med den allmänna förbönen bär vi fram församlingsbornas förbönsäm-
nen inför dig:

Gud, du har bjudit in oss att samarbeta med dig. Hjälp oss att verkställa den goda 
viljan och ditt kärleksbudskap i samvaron med vår nästa, så att vi är värda ditt för-
troende. Tack för att du hör vår bön.

Amen.
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psalm- och sångförslag ur psalmboken (psb) och ur ung psalm (ups):

Inledningspsalm: 
Psb 175 Käre Jesus, vi är här
Psb 189 Herren är i sitt heliga tempel
Psb 414 Led, milda ljus
UPs 1 Så stilla och med tillit  
UPs 97 Gud kommer nära
UPs 98 Var stilla och vet att jag är Gud
 
psalm under ljusceremonin:
Psb 172 Lågorna är många
Psb 382 Jag lyfter mina händer
Psb 390 Tryggare kan ingen vara
UPs 50 Vi tänder ljus
UPs 132 Min själ får vila ut
UPs 151 Du är en bön
UPs 233 Jesus, Guds son

Tacksägelsepsalm/avslutningspsalm:
Psb 193 För ditt ansikte, o Gud
Psb 283 Lovsjung nu, alla länder, Gud
Psb 553 Guds kärlek är som stranden
UPs 125 Tacka Herren, ty han är god
UPs 167 Vi ska vandra
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Vid kallelsegudstjänsten får medlemmarna i katekumenatsgruppen en möjlighet 
att stärka sin relation till församlingen och sporras att fördjupa sin gudsrelation 
och att följa Kristus. Församlingen ber för dem och välsignar dem.
 
symbolhandlingar

Var och en i gruppen får ett kors och blir välsignad.• 
Församlingen ber för medlemmarna i gruppen.• 

TIps för kallelsegudsTjänsTen

 

InlednIngsord

(läggs till som en del av gudstjänstens övriga inledningsord)
  
Bästa medlemmar i katekumenatsgruppen. Er gemensamma vandring har nu redan 
pågått ett tag. I gruppgemenskapen har ni kunnat ställa frågor, diskutera, be och 
sjunga. Den kristna trosgemenskapen börjar kännas mera hemtam. Församlingens 
förböner bär er vidare på färden.
 
I dag får ni och hela vår församling fortsätta vandringen mot en fördjupad gudsmed-
vetenhet. Framför oss har vi en tid då vi som församling förbereder oss inför (påsk)
mässan och en personlig doperinran.
 
Under den här gudstjänsten träder vi modigt fram inför Gud. Han är god och barm-
härtig. När vi vänder oss från honom, kallar han oss. Han söker upp oss när vi går 
vilse. Inför honom bekänner vi med förtröstan våra synder och vår skuld (läses ge-
mensamt) med dessa ord:
 

kallelsegudstjänsten
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allmän bIkT

(välj någon av dessa eller någon annan)
 
syndabekännelse
Herre, min Gud.
Du är ljuset, men jag har inte sett dig.
Du är vägen, men jag har inte följt dig.
Du är sanningen, men jag har inte hållit mig till dig.
Du är livet, men jag har inte levat nära dig.
Du är min vägvisare, men jag har inte lyssnat på dig.
Och ändå, Herre,
är jag bitter och anklagar dig
när jag har handlat fel och det går illa för mig.
Herre, förlåt mig.
Detta ber jag om för Jesu Kristi,
min Frälsares skull.
 
eller
 
Nåderike Gud. 
Jag bekänner inför dig att synden har bundit mig 
och att jag inte kan göra mig själv fri. 
Jag har brutit mot din heliga vilja 
och avvisat dina buds välsignelse.
Ty du ser allt som är fel, även det som jag inte ser själv.
Förbarma dig över mig, för din Sons, Jesu Kristi skull.
 
avlösning
Jesus säger: ”Min vän, var vid gott mod, du har fått förlåtelse för dina synder.”

 

dagens bön

(välj någon av dessa eller någon annan)

Kristus, vår Herre. Vår tro på dig är en färd och en väg,
en vandring som ständigt öppnar nya utsikter för oss.
Tack för att vi under den här färden får lära känna dig allt bättre.
Tack för det mysterium som bevaras tills vi en dag får se dig i vårt himmelska hem.
Vi kan inte ana vad allt du har förberett för oss.
Håll kvar oss på den här vägen och låt oss alla nå fram till himmelriket.
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Vi lovprisar dig från evighet till evighet.
(3:e söndagen efter påsk)
 
eller
 
Helige Gud, din kärlek är större än vi någonsin kan fatta.
Tack för att du alltid orkar vänta hem dina barn.
Vi tappar så lätt bort oss på vägen till dig.
Tack för att du på så många sätt kallar oss tillbaka till dig.
Låt ingenting bli ett hinder mellan oss.
Hjälp oss att förstå att du har kallat alla människor.
Hjälp oss att svara med förtröstan.
Hör vår bön.
(5:e söndagen efter pingst)

 

bIbelläsnIng

(använd söndagens texter enligt kyrkoåret, någon av texterna nedan eller andra lämp-
liga läsningar)
 
Texten kan läsas av antingen en medvandrare eller gruppens ledare (L).
 
L: Vi lyssnar till Bibelns ord och sjunger däremellan första versen
 ur psalm 414

 414:1 Led milda ljus, i dunkel dimfylld värld, 
 led du mig fram.
 Styr du min fot. Min fjärran framtids stig
 jag vill ej se, ett steg är nog för mig.

F: Vi ber med psalmens ord:
 (ett Bibelcitat som beskriver människans längtan)
 
 Gud, min Gud, dig söker jag,
 min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig,
 som ett kargt och uttorkat land.
 Jag håller mig tätt intill dig, 
 din hand ger mig stöd.
 (Ps 63:2,9)
 
 414:1  Led milda ljus …
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F: (Bibelcitat som beskriver Guds verk)
 Med profeten Jesajas ord säger Gud
 Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna.
 Nu gör jag något nytt.
 Det spirar redan, märker ni det inte?
 Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken.
 (Jes 43:18–19)
 
 414:1 Led milda ljus …
 
L: (Bibelcitat som handlar om Jesus och kallelsen) 
 Jesus säger:
 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
 jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig,
 som har ett milt och ödmjukt hjärta, 
 så ska ni finna vila för er själ.
 (Matt 11:28–29)

 

predIkan

Bibelns ord stärker och kallar oss att om och om igen och på ett allt djupare plan 
inse att Gud älskar den värld han har skapat och varenda människa, inklusive dig och 
mig. Gud svarar på vår längtan att vilja närma oss honom.

Jesus, vår Frälsare, kallar oss till korset för att följa honom, lita på honom och leva i 
gemenskap med honom. Korset är en vägvisare på vår livsvandring. Det tomma kor-
set är ett kärlekens tecken, ett tecken på segern över ondskan. Jesus bereder vägen 
som vi ska vandra.

Den heliga Anden, Livgivaren, kallar oss till förnyelse och att tjäna Gud var än vi 
befinner oss, i vardag och i helg. Guds Ande leder oss, är vår trygghet och visar oss 
livets väg.

Kära medlemmar i katekumenatgruppen. Varje människas liv rymmer såväl goda 
som svåra tider. Sina efterföljare utlovar Jesus såväl bördor som vila. Men vi är inte 
ensamma i svåra tider. Jesus har lovat vara med oss alla dagar. Han säger: ”Känn ing-
en oro. Tro på Gud och tro på mig.” ”Jag är vägen, sanningen och livet.”
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symbolhandlIngar

Som ett tecken på den kärlek som omger oss alla får var och en (av medlemmarna i 
katekumenatsgruppen) ett kors. Korset påminner oss om Jesu närvaro och stöd i så-
väl glädje som svårigheter. Varje stund vittnar korset om att Gud älskar och tar hand 
om oss.
 
Medan man sjunger psalm 432 (Var inte rädd) eller psalm 581 (Det finns en väg) de-
lar medvandrarna ut kors till var och en av gruppens medlemmar och välsignar mot-
tagaren. (Om korsen delas ut till alla som deltar i mässan /gudstjänsten är det andra 
frivilliga medarbetare som delar ut korsen och välsignar mottagarna.)
 
Förslag till välsignelseord: 
”Ta emot detta kors som ett tecken på Guds kärlek och välsignelse”.

  

gemensam förbön

där man också dels ber för sökarna med förslagsvis följande ord:
 
Gud: Skapare, Frälsare och Livgivare.
Du kallar oss människor
från mörker till ljus,
från lögn till sanning,
från död till liv.
Vi ber nu för människorna i den här katekumenatgruppen. De har svarat på din kal-
lelse. Välsigna dem på deras vandring som sökare och i livet.
Låt din heliga Ande röra vid, leda och förnya oss alla under vår färd mot påskens 
fröjd och vår doperinran.

psalm- och sångförslag ur psalmboken (psb) och ur ung psalm (ups):

Psb 261 Kärlek, av vars hand
 jag blivit
Psb 307 Att prisa dig är underbart
Psb 407 O Jesus, styr min
 vandring så
Psb 429 Vår tröghet är så stor,
 O Gud

Psb 485 Gud, från ditt hus,
 vår tillflykt, du oss kallar
Psb 552 För att folken måtte helas
UPs 103 I smyg
UPs 104 Visa mig, Herre, din väg
UPs 112 Möt mig nu som den jag är
UPs 171 Redo
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Församlingen firar katekumenatgruppens önskan att bekänna kyrkans gemen-
samma tro genom att tillsammans med dem fira en gudstjänst med doperinran. 
Samtidigt befästs gruppen och hela församlingen på trons väg. Alla får tillsam-
mans glädja sig över dopets nåd.

I kyrkoåret är påsknattens mässa ett naturligt sätt att minnas sitt dop. I gudstjänst-
ordningen finns ett par exempel på hur den kan genomföras. Man kan samman-
ställa dem till en lämplig helhet som är anpassad till helheten och församlingens 
önskemål.
 
symbolhandlingar

Tillsammans besvarar de närvarande trosfrågorna med trosbekännelsens ord.• 
Alla kan låta sig välsignas med korstecknet och vatten vid dopfunten.• 
Bön för hela församlingen och de döptas gemensamma nattvardsgång.• 

 
TIps för gudsTjänsT med doperInran

 

InlednIngsord

(läggs till som en del av gudstjänstens övriga inledningsord)
 
Bästa medlemmar i katekumenatgruppen. Den här mässan är redan er tredje guds-
tjänstetapp på den gemensamma färden mot ett personligt andligt växande och för-
samlingsgemenskap. Under den här mässan har vi alla möjlighet att tänka över vad 
dopet betyder för oss i vårt sökande och vårt trosliv. I dopet har Gud kallat oss vid 
namn och upptagit oss som sina barn. Dopet, denna enastående gåva, kallar oss att 
dagligen leva i gemenskap med Gud och varandra.

Under den här mässan kan vi alla samlas vid dopfunten och låta oss välsignas med 
dopvattnet och korstecknet samt delta i nattvarden vid altaret.
 
 

gudstjänst med doperinran
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allmän bIkT

syndabekännelse
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör mitt rop,
lyssna när jag bönfaller dig!
Om du lade synder på minnet,
Herre, vem kunde då bestå?
Men hos dig finns förlåtelse,
och därför fruktar man dig.
Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
Jag vet vad jag har brutit,
min synd står alltid inför mig.
 
eller

Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss till ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot Hjälparen, den heliga Anden.
 
eller
 
Herre, vår Gud,
du är all godhets och all nåds källa.
Inför dig erkänner vi allt det onda
som vi har gjort,
all den orättvisa som vi har bidragit till,
och alla de sätt
på vilka vi har förringat din nåd och sanning.
Omvänd våra sinnen att ta emot den kärlek
som du har visat oss i vår Frälsares soningsverk
och rengör oss med din nåd
genom din son, Jesus Kristus, vår Herre.
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avlösning
Nu säger Herren:
”Var inte rädd,
jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas 
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.”

 

dagens bön

(välj någondera av dessa eller en annan)
 
Himmelske Fader,
vi tackar dig för att du har sänt din Son
att försona våra och hela världens synder.
Tack för dopet som har gett oss del
i hans död och uppståndelse.
Tack för det förnyande arbete som din heliga Ande utför,
och tack för hoppet om evigt liv.
Låt oss leva av detta ditt rikes arv,
som vi har fått med dina heliga.
Vi prisar dig, Fader,
genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. 
(1:a söndagen efter trettondagen)

eller
 
Nåderike Gud.
Du känner oss vid namn och talar till var och en personligen.
Du har också tänkt att vi skall leva tillsammans, som medlemmar i din familj.
För oss samman med andra som söker dig,
så att vi kan uppmuntra varandra i trons kamp.
Detta ber vi i vår Herres, Jesu Kristi namn.
(1:a söndagen efter trettondagen)
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bIbelläsnIng och predIkan

Alternativa texter:
Ps 139; Ps 8:2–6,10; Rom 6:3–11; Tit 3:4–5
 
Predikan kan utgå antingen från kyrkoårets texter eller från någon av texterna ovan. Av-
sikten med predikan är att för såväl katekumenatgruppen som de övriga närvarande visa 
på dopets betydelse i den enskilda individens liv.
 
Du är ett under och jag är ett under. Alltifrån minsta hårstrå – med plattfötter, utstå-
ende öron, vredesutbrott, våndor och glädjeyttringar – är var och en av oss ett stort 
mirakel. Gud har skapat oss just sådana vi är. Minut för minut, en dag i taget får vi 
träda fram inför honom just som vi är. Inför Gud behöver vi inte vara fullkomliga. 
Gud bär oss när vi är trötta och likt en kärleksfull förälder står han ut med vår gri-
nighet, också när våra anhöriga inte längre orkar. Han tröstar oss i sorgen och fröj-
das med oss i glädjen.
  
Vi har alltså en Skapare, en Skapare som har format oss atom för atom, cell för cell 
och godtar oss på ett heltäckande sätt. Dessutom har Gud kallat och kallar var och 
en av oss vid namn att införlivas i hans stora kristna familj. Vi har alltså för det första 
fått motta livets gåva och för det andra tilldelats ännu en gåva, dopets gåva. Genom 
dopet ger Gud oss, förutom vårt jordeliv, också ett liv i gemenskap med honom i 
evigheten. Livets gåva kallar oss att dagligen leva i gemenskap med såväl vår Skapare 
som varandra. I egenskap av Guds barn kan vi förlita oss på Hans starka och trygga 
armars beskydd och kraft.

I dag, under denna gemensamma gudstjänst, kan vi var och en av oss, ställa oss själva 
följande fråga: ”Vill jag leva mitt liv i den tro jag blivit döpt till?” Genom att svara 
”Ja” på denna fråga ger vi Gud den enda gengåva han förväntar sig av oss. Gud för-
väntar sig inte underverk av oss, endast vilja. Vilja att leva som kristen i den här värl-
den. Vilja att högakta vår nästa och skapelsen. Vilja att godta varandra som de under 
Gud har skapat oss till.

  

Trosbekännelsen

L: Tror ni på Gud, hela världens skapare?
 
F: Jag tror på Gud
 Fadern, den allsmäktige,
 himlens och jordens skapare.
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L: Tror ni på Jesus Kristus, Frälsaren?
 
F:  Jag tror på Jesus Kristus,
 Guds ende Son, vår Herre,
 Som blev avlad av den heliga Anden
 och föddes av jungfrun Maria,
 led under Pontius Pilatus,
 korsfästes, dog och begravdes,
 steg ner till dödsriket,
 uppstod på den tredje dagen från de döda,
 steg upp till himlarna,
 sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
 och skall komma därifrån
 för att döma levande och döda.

L: Tror ni på den heliga Anden, Livgivaren?
 
F: Jag tror på den heliga Anden
 de heligas gemenskap,
 Syndernas förlåtelse
 Kroppens uppståndelse
 Och det eviga livet.
 
L: Detta är den tro ni är döpta till 
 (Den tro du döps till, i fall ett dop äger rum under mässan).
  
 Vill ni (vill du) med Guds hjälp leva i denna tro
 och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?
 
F:  Ja.

 

symbolhandlIngar

Katekumenatgruppens medlemmar och alla övriga som deltar i mässan samlas vid 
dopfunten för att välsignas med dopvatten och korstecknet. Det kan antingen vara 
en präst eller en av medvandrarna som ger välsignelsen. Välsignelseorden kan exem-
pelvis lyda: ”Må Gud, den allsmäktige och nådige, Fadern och Sonen och den heliga 
Anden välsigna er.”

 



69

gemensam förbön

Herre, du känner oss. Du känner vår glädje och sorg, vår vrede och rädsla, det vi 
gjort och det som blivit ogjort, våra förhoppningar och vår kraftlöshet. Tack för att 
vi får träda fram inför dig sådana vi är. Tack för att vi får vara ofullkomliga eller sva-
ga, lyckliga eller besvikna, modiga eller skräckslagna. Hjälp oss att se våra medmän-
niskor med dina ögon, med kärlekens ögon som inte kräver utan godtar. Hjälp oss 
stöda de hjälpbehövande och hjälp oss att också bli villiga att ta emot sådan hjälp.

Vi ber för medlemmarna katekumenatgruppen. Vandra vid deras sida och hjälp dem 
att finna sin plats här i världen. Låt dopets gåva vara en källa till förnyelse för dem; 
en källa som de kan återvända till gång på gång. Vi tackar dig för att vi alla kan lita 
på ditt beskydd och din kärlek medan vi som sökare finner vägen till varandra och 
till dig.

Vi bär fram församlingsbornas förbönsämnen inför dig:

Gud, du har kallat oss alla att bli dina medarbetare. Gör oss värdiga ditt förtroende 
så att vi kan förverkliga och sprida din goda vilja och kärlek bland våra medmännis-
kor. Tack för att du hör vår bön. Amen.
 
 

psalm- och sångförslag ur psalmboken (psb) och ur ung psalm (ups):

Inledningspsalm:
Psb 173 O Gud, det är
 en hjärtans tröst
Psb 179 Helige Fader,
 kom och var oss nära
Psb 188 Det finns en plats
 i en stor trygg famn
Psb 432 Var inte rädd
UPs 26 Ande god, kom till oss in
UPs 44 Han är här
UPs 52 Nu är jag här igen

psalm vid välsignelsen
med dopvatten:
Psb 211 Glad jag städse vill bekänna
Psb 213 Jag tror på Gud
 som med sitt ord

UPs 45 Du såg mig
UPs 48 Du såg mig innan
 jag fanns till
UPs 92 Kristus, din Ande i oss

Tacksägelsepsalm/
avslutningspsalm:
Psb 103 Herren lever, våga tro det
Psb 286 Nu tacka Gud, allt folk 
Psb 511 Kom du med mig,
 min Herre Jesus
Psb 524 Bred dina vida vingar
UPs 115 I min Gud har jag
 funnit styrka
UPs 126 Halleluja! Ditt lov
 vi sjunger
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Katekumenatstiden avslutas med en sändningsgudstjänst där katekumenerna 
välsignas med korstecknet inför sin fortsatta färd på trons väg. Under guds-
tjänsten uppmuntras de att söka och finna sin plats i världen och församlingen 
samt sin egen personliga kallelse. Gud är närvarande.
 
symbolhandlingar

Prästen och följeslagarna välsignar gruppens medlemmar/församlingsborna.• 
Utgående från följande stycke ur andra Korintierbrevet kan man använda sig 
av doftolja under välsignelseakten: ”Gud vare tack som genom Kristus alltid 
för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kristuskunskapens 
doft. Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas och bland 
dem som går förlorade, en doft av död till död för dem som går förlorade, av 
liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant.” 2 Kor 2:14–16. 
Doftolja kan man åstadkomma genom att blanda lite doftolja (rökelsedoft, 
rosenolja eller motsvarande) i oliv- eller rypsolja. Doftämnena är vanligen starka, 
varför en minimal mängd väl räcker till. Om det finns doftallergiker i gruppen 
avstår man från doftämnena.
Bön för katekumenatsgruppen.• 

 

TIps för en sändnIngsgudsTjänsT

 

InlednIngsord

(den del av gudstjänsten som berör katekumenatgruppen)
 
Bästa medlemmar i katekumenatgruppen. Sedan i höstas har ni samlats [formule-
ringen anpassas till den rådande situationen] för att tillsammans diskutera frågor om 
tron och livet. En del av frågorna har ni fått svar på, andra är ännu obesvarade. Sö-
kandet fortsätter. Det är viktigt att om och om igen lyssna till Guds kallelse till ett 
liv i gemenskap med honom. I den gemenskapen får man dagligen kraft att fullfölja 
sitt liv och sin kallelse.
Församlingen har bett för er under hela katekumenatstiden. Jesus har varit er med-
vandrare på den här färden. Gruppkamraterna, ledarna, medvandrarna och den präst 
som följt er på färden har alla ingått i helheten: ni har varit varandras gåvor och med-
vandrare. Nu när tiden är inne att avstå från den här gemenskapen, att gå vidare i 

sändningsgudstjänsten
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en annorlunda församlingsgemenskap och att tacka era följeslagare för den gemen-
samma tiden.

Från Gud behöver ni aldrig någonsin skiljas. Han kallar var och en av oss om och om 
igen och drar oss gång på gång till sig. Redan i dopet har han införlivat oss i gemen-
skap med sig. Han ger var och en av oss uppgifter i livet och kraft att utföra dem. 
Han sänder oss att leva och fylla den plats som är vår. Han har omsorg om alla dem 
som han upptagit i sin gemenskap.

I förtröstan på Guds godhet kan vi tillsammans bekänna våra synder:

 

allmän bIkT

syndabekännelse
Gud, vår Far.
I dopet blev vi dina barn.
Du förde oss från mörker till ljus
och tog oss till ditt rike.
Men vi har inte levat så som dina barn borde.
Vi har inte lyssnat till din röst och inte följt din vilja.
Gud, förbarma dig över oss för din Sons Jesu Kristi skull.
Rena oss och förlåt oss våra synder,
och hjälp oss att ta emot Hjälparen, den heliga Anden.
 
eller
 
Herre.
Du är ljuset, men jag har inte sett på dig.
Du är vägen, men jag har inte följt dig.
Du är sanningen, men jag har inte hållit mig till dig.
Du är livet, men jag har inte bekänt det.
Du är min vägvisare, men jag har inte lytt dig.
Och ändå, Herre,
när jag gör fel och fördärvar mitt liv
är jag olycklig och anklagar dig.
Herre, förlåt mig.
Detta ber jag i Jesu Kristi,
min Frälsares namn.
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avlösning
Jesus säger: ”Min vän, var vid gott mod, du har fått förlåtelse för dina synder.”
 
eller
 
Nu säger Herren:
”Var inte rädd,
jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
Om än bergen rubbas och höjderna vacklar,
skall min trohet mot dig inte rubbas 
och mitt fredsförbund inte vackla,
säger han som älskar dig, Herren.”
 
 

dagens bön

Gud, vår Fader.
Tack för att du även i dag verkar i världen:
de som söker finner vägen till dig,
de som behöver förlåtelse finner friden i Jesus,
de som gått sönder blir hela och de sjuka friska.
Låt din Ande sprida kärlek och förlåtelse i våra hem.
Hjälp oss att stå till din tjänst.
Hör oss, för Jesus skull.

 

bIbelTexTer

Den av kyrkoårets texter som står i tur eller följande (pingstafton).
 
Ps 34:2–4, 9–11
Jes 59:20–21
Apg19:1–6
Joh 14:8–17
Man kan också välja 2 Kor 2:14–16 (årg 2).

predIkan
 

Psalmpredikan 172
Under predikan sjunger man psalm 172, antingen prästen ensam eller alla tillsammans
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 1. Lågorna är många…
Spårvagnen stannar vid Hagnäs torg och på något ostadiga ben stiger en ung man på. 
Spårvagnens dörrar sluter sig och mannens blick vandrar över medpassagerarnas an-
sikten. Sedan stannar den tomma blicken vid platsen där jag sitter. Den tomma blick-
en som är riktad mot mig, ser mig egentligen inte. Efter några vingliga steg lyckas han, 
åtföljt av obestämda grymtningar, sätta sig på bänken. Några av resenärerna söker sig 
till annan del av vagnen; måhända av rädsla eller ren motvilja? Jag stiger av vid följan-
de hållplats och genom glaset i dörren kan jag se hur mannens ögon långsamt sluter 
sig. Spårvagnen för den sovande resenären vidare, en av oss, en av vår Herres lågor. 
 
2. Grenarna är många …
En ung mamma med sina två små barn stiger in genom dörren till ett köpcentrum. 
Omedelbart när dörren slutit sig bakom dem, släpper barnen mammas hand och 
störtar iväg mot rulltrappan som lockar i fjärran. Halvt ofrivilligt suckar mamman 
ljudligt: ”I dag bara orkar jag inte med det här.” Samtidigt hör hon en röst bakom sig 
säga: ”Du verkar vara lite arg. är du hungrig? Jag råkar ha en sådan här energikaka 
här …” När hon vänder sig om möter hon en överenergisk ung försäljares blick, som 
borrar sig djupt in i hennes trötta mammasjäl. Förbryllad tar sig mamman därifrån – 
förödmjukad och med tårar i ögonen. Hon är en bland många grenar.
 
3. Gåvorna är många…
I ett bakrum på spelplatsen stämmer orkestern sina instrument. Utan någon som 
helst tillstymmelse till harmoni; det verkar snarast som om de alla försökte överrös-
ta varandra. Ett av dem pustar och stånkar, ett annat dunkar och det tredje knarrar 
som gångjärnen i en gammal dörr. Det är nästan som om de med hög röst ropade: 
”Lyssna på mig!” ”Nej, på mig!” ”Men min röst är ändå allra vackrast!” Dissonan-
serna upphör omedelbart när dirigenten stiger in och anvisar de egocentriska instru-
menten egna platser på scenen. Publiken väntar andäktigt och som genom ett troll-
slag upphör tävlandet. I samma ögonblick som de första tonerna fyller konsertsalen 
uppstår en harmonisk symfoni av samstämda gåvor. 
 
4. Tjänsterna är många…
Ytterdörren till äldreboendet öppnar sig med ett svagt knarrande och en ung man 
skjuter fram en rullstol i riktning mot porten på andra sidan av gården. I rullstolen 
sitter en gammal kvinna. Kvinnan lyfter blicken mot molntapparna som glider över 
himlen och ett litet leende glimrar till i ögonvrån. Den unga mannen böjer sig ner 
mot kvinnan och en stund senare överröstas bullret från den förbiilande trafiken av 
deras glada, pärlande skratt. De fortsätter sin färd ner mot havsstranden, mot må-
sarnas skrän, i riktning mot kvinnans sommarminnen från en svunnen barndom. 
Kvinnan berättar för mannen om hur Gud gått vid hennes sida alltsedan barndo-
mens dagar och hur han kallade henne till sin medarbetare på en livslång färd. Hon 
är en av Herrens tjänare.
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5. Lemmarna är många…
En ung kvinna skyndar mot kyrkan som reser sig där uppe på kullen. Kyrkklockorna 
kallar församlingen till gudstjänst. En stund senare tar sig kvinnan upp till orgelläk-
taren och de väntande körvännerna. Nu är det dags att sjunga i mässan. I kyrkans 
kök bullar man samtidigt upp: efter mässan blir det kyrkkaffe. Köket fylls av kaffe-
doft. Allt står klart för att välkomna församlingen, som nu sjunger sin avslutnings-
psalm.

Lågorna är många, grenarna likaså. Gåvorna är många, lemmarna och tjänsterna li-
kaså. Trots att vi alla är olika, är vi ändå ett. Vi är en kropp och en församling. Tack 
vare våra medmänniskor och det himmelska ljus som Jesus Kristus i egenskap av 
Guds son förmedlar, får vi kraft. Tillsammans får vi lågorna att flamma och grenarna 
att skjuta nya skott. Församlingens hjärta består av individer som ger av sin tid, av sig 
själva och sina hjärtan och som till sina medmänniskors glädje står i deras tjänst. Alla 
ni som är närvarande här i dag under mässan bildar församlingens hjärta, ett hjärta 
som slår också i vardagen. Tjänsterna är många, men Herren är en.
 
eller

förslag till underlag för predikan: Joh 14:8–17
 
Vi ser Gud i Jesus, i hans liv och gärningar.
Vad ser vi när vi betraktar Jesu gärningar? Hurdan är den livsstil som han kallar oss 
till?
Den som förlitar sig på Jesus handlar som han – det verkar vara omöjligt!
 
Jesus är hos Fadern och hör våra böner för att uppenbara Faderns härlighet. Han är 
fortfarande verksam i världen genom sin Ande och sina efterföljare.
Hur kunde jag i mitt liv bereda rum för bön och att lyssna till Guds vilja?
 
Kärleken till Jesus hjälper oss att vara hörsamma.
Hur uppstår kärleken till Jesus? Hur kan den upprätthållas? Jesu ande stärker och 
försvarar, leder och ger oss allt vi behöver för dagen. Med hans hjälp kan vi sprida 
”kristuskunskapens doft”.
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förbön

Församlingens allmänna förböner och tacksägelseböner läses först. Därefter följer bönen 
för katekumenatgruppen.
 
Vi ber för medlemmarna i katekumenatgruppen i församlingen. Ge dem kraft att 
leva i din gemenskap så att de om och om igen finner sin plats och sin uppgift i värl-
den.
Led oss alla att leva så att kristuskunskapens doft sprids i världen.

 

symbolIska handlIngar

Medlemmarna i katekumenatgruppen ombeds komma upp till altaret för att bli väl-
signade. Prästen och medvandrarna välsignar dem genom att teckna ett kors på deras 
pannor. I välsignelsen kan man också använda sig av olja som man blandat lite (yt-
terst lite) rökelsedoft eller rosenolja i.
  
Inbjudan till välsignelse
Er katekumenatstid går nu ut, men samtidigt står ni inför något nytt. I dag kan vi 
lyssna efter vilka uppgifter Gud har för var och en av er. Det kan vara fråga om fri-
villigarbete inom den egna församlingen. Det kan också ta sig uttryck i en stark ut-
maning att visa kärlek till nästan. Du kanske hittar en ny plats i din vardag för ditt 
andliga liv. Gud visar på något nytt eller stärker något som redan finns.
I dag välsignar vi dig. Må Gud vara med dig och bära dig i alla dina livsdagar.
Kom nu fram till altaret (först) alla ni som varit deltagare i katekumenatsgruppen.
 
Välsignelse
”Må Gud, den allsmäktige och nådige, Fadern och Sonen och (+) den heliga Anden 
välsigna er.”
 
Sedan katekumenatgruppen blivit välsignad kan man också välsigna övriga närvaran-
de.
 
sändning
Gud är trofast. Han stärker oss med sitt ord och i nattvarden. Gud kallar oss att full-
följa hans syften i världen. Kristi kärlek och församlingens förböner omger var och 
en av er.
Gå alltså i frid och tjäna Gud med glädje, förlita er på honom och be om hans led-
ning. Ni ska vara världens ljus. Gläd er åt livet.
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psalm- och sångförslag ur psalmboken (psb) och ur ung psalm (ups):

Psb 118  Grip du mig, Helige Ande
Psb 119  Överallt sig Anden rör
Psb 214:3- Med vår glädje över livets under
  (v.3: Med vår undran står vi i din närhet)
Psb 444  Ett Kristusbrev till världen
Psb 454  Gud har skapat allting
Psb 471  Jublande lyfter vi här våra händer
  (endast v.1-2,4 om nattvard inte firas)
UPs 163  På vår väg
UPs 165  Vi går med fred
UPs 290  Du omsluter mig på alla sidor
UPs 293   Kristus är med mig
UPs 299  Må din väg gå dig till mötes
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bilagor
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röTTer I urkyrkans 
dopunderVIsnIng

Katekumenatet får sin kraft ur kristen-
domens djupa bottenströmmar. Dess 
rötter sträcker sig ända till urkyrkans tid 
och det andra århundradet. Behovet att 
ge personer som konverterade till kris-
tendom dopundervisning resulterade på 
200–400-talen i en praxis för hur vuxna 
leddes till kyrkans gemenskap.

Situationen i samhället liknade i mycket 
den vi lever i idag. En mångfald av re-
ligiösa riktningar var en del av kultur-
verkligheten i Romarriket. Texter som 
bevarats från den tiden vittnar om en 
viss verksamhetsmodell för att föra män-
niskor till kyrkans gemenskap och för-
bereda dem för dopet. Redan i ett tidigt 
skede formades de drag som var typiska 
för den tidens katekumenat. Under ur-
kyrkan var katekumenatet ändå inte så 
mycket en klart definierad handlings-
modell som ett sätt att leva.

De kristna under kyrkans första tid tog 
undervisningen av nya kristna på störs-
ta allvar. Jesus själv hade uppmanat lär-
jungarna att döpa och lära. även apos-
teln Paulus talar om betydelsen av om-
vändelse före dopet. Det väsentliga var 
att när en människa som sökte tron led-
des hon eller han till gemenskap med 
kyrkan så såg man det som en process. 
I den processen ingick ömsesidigt de-
lande, handledning, undervisning, bön 
och delaktighet i gudstjänstliv och sa-
kramenten.

en kort historik över katekumenatet

Genom processen kom människan åt 
att stiga in i Kristi kyrka, hon upptogs 
i kyrkans gemenskap. Början på proces-
sen var den heliga Andens osynliga arbe-
te. Den heliga Anden kallar människor 
och väcker tron i dem. En annan del av 
processen var vad kyrkan och enskilda 
kristna gjorde för att visa vägen till en 
synlig gemenskap med kyrkan.

Katekumenatet varade länge, på 300-ta-
let upp till två eller tre år. De kristna blev 
förföljda och en lång förberedelsetid var 
viktig för att tron säkert skulle vara per-
sonlig. Valet att leva som kristen var nå-
got som man kunde göra med livet som 
insats. Sannolikt ville kyrkan också för-
säkra sig om att det inte fanns spioner 
bland dem som deltog i katekumenatet.

År 313 blev kristendomen officiellt god-
känd i Romarriket. Katekumenatets be-
tydelse började förändras. Katekume-
natstiden blev kortare och kom att om-
fatta fastetiden inför påsk och varade 
alltså ungefär 8 veckor. Det visade sig 
ändå att den tiden var för kort, trots att 
katekumenatet under fastan var mer in-
tensivt och gudstjänsterna hade utveck-
lats. För att förlänga tiden lade man till 
en tid av fördjupning och gemenskap 
efter sändningsgudstjänsten (inledning i 
mystiken, mystagogik). Trehundra- och 
fyrahundratalen anses vara höjdpunk-
terna i katekumenatets historia. Anta-
let döpta vuxna var stort och man fäste 
uppmärksamhet vid den liturgiska ut-
vecklingen av gudstjänsterna. Historien 
visar ändå att det att man kortade ned 
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katekumenatstiden ytterligare, till i vissa 
fall bara tre veckor, småningom allt mer 
ledde till att katekumenatet blev en for-
malitet för deltagarna.

I och med att det blev vanligt med barn-
dop på 500- och 600-talen började kate-
kumenatets betydelse försvinna. I sam-
band med barndop strävade man efter 
att bevara katekumenatet som förbere-
delse för föräldrarna inför barnets dop. 
Trots tappra enskilda ansträngningar 
blev de olika skedena i urkyrkans kate-
kumenat och de liturgiska funktioner-
na i gudstjänsten småningom en del av 
dopgudstjänsten. 

Barndop blev en självklarhet och det 
förhärskande sättet att förrätta dopet. 
Luther och representanter för de refor-
merta kyrkorna insåg ändå vikten av do-
pundervisning för vuxna och både inom 
de reformerta kyrkorna och inom den 
romersk-katolska kyrkan publicerades 
flera katekeser under 1500-talet. Från 
1500-talet till 1800-talet tillämpade den 
romersk-katolska kyrkan katekumenat-
modellen i synnerhet inom missionen.
 
nysTarT I frankrIke

Det gick till mitten av 1900-talet förrän 
katekumenatets format började moder-
niseras och tas i bruk på nytt. Pionjä-
rer i Lyon strävade målmedvetet efter att 
bevara en nära koppling till församling-
en, så att ingen katekumenatverksam-
het skulle uppstå skilt från den officiel-
la kyrkan. Man var ändå övertygad om 
att traditionell undervisning inte räckte 
för att ge vuxna tillfredsställande dop-
undervisning. Vid sidan krävdes framfö-

rallt kompletterande engagemang i för-
samlingens gudstjänstliv och kyrkans liv 
som helhet.

Initiativet godkändes i stiftet i Lyon år 
1953 och där började man utveckla en 
liturgi som skulle lämpa sig för de olika 
skedena i den katekumenatväg som led-
de till dopet. Kring dem som förbered-
de sig för dopet samlades en grupp och 
i den spelade lekmän i församlingen en 
viktig roll. Man fäste speciell uppmärk-
samhet vid en välkomnande och stöd-
jande attityd i församlingen. Vid Andra 
vatikankonciliet på 1960-talet fick refor-
men officiellt godkännande och därefter 
gjorde katolska kyrkan upp en handbok 
för hur vuxna upptas i kyrkan.
 
kaTekumenaTeT och 
InTernaTIonellT 
samarbeTe

Katekumenatets nya historia började 
alltså i Frankrike. Därefter återupptäck-
tes katekumenatet och man började til-
lämpa det på dagens läge inom flera kyr-
kor. I Frankrike och Belgien fanns re-
ligiösa samfund bakom rörelsen. Bisk-
opskonferenser och biskopsinitiativ var 
avgörande bl.a. i Italien, Spanien och 
Österrike. I England tog man i bruk ka-
tekumenatet på initiativ av den angli-
kanske prästen Peter Ball, som utveck-
lade katekumenatet i samarbete med ka-
tekumenatansvariga i Frankrike. Peter 
Ball var också utbildare på Svenska kyr-
kans kurser om katekumenatet. På mot-
svarande sätt har katekumenatet åter-
upptäckts inom kyrkor i olika länder på 
mycket varierande sätt.



80

Sedan år 1971 har man i Europa vartan-
nat år samlats till en internationell kon-
ferens i Europa, kallad EuroCat. Den 
kyrka som agerar värd förbereder kon-
ferensens tema, som tar upp någon as-
pekt av genomförandet av katekumena-
tet eller dess betydelse med tanke på för-
samlingens grundläggande uppgift. Eu-
roCat erbjuder ett internationellt forum 
för utbyte av erfarenheter om hur kate-
kumenatet har utvecklats i olika länder 
och för behandling av aktuella tyngd-
punktsfrågor. År 2009 ordnades Euro-
Cat i Wien och i konferensen deltog de-
legater från 22 länder (Tyskland, Frank-
rike, Schweiz, Storbritannien, Neder-
länderna, Belgien, Luxemburg, Spanien, 
Portugal, Italien, Slovenien, Moldavien, 
Ungern, Slovakien, Tjeckien, Polen, Li-
tauen, Ryssland, Vitryssland, Österrike, 
Sverige och Finland). Temat var ”Kate-
kumenat och integration” och handlade 
om vad det innebär för enskilda män-
niskor och samfund att samfundet får 
en ”ny” medlem.

Åren mellan EuroCat-konferenserna 
ordnas EuroCat Bureau-träffar. Till dem 
inbjuds endast en delegat från varje land. 
Avsikten med de träffarna är att bekan-
ta sig med den kyrkliga situationen och 
katekumenatverksamheten i värdlan-
det, utbyta erfarenheter över gränserna 
och tillsammans komma överens om te-
mat för följande EuroCat-konferens. År 
2010 var den Evangelisk-lutherska kyr-
kan i Finland och Ekumeniska rådet i 
Finland värdar för EuroCat Bureau-
mötet. Under mötet lyfte man speciellt 
fram det ekumeniska samarbetet. Eku-
meniska rådets ordförande, biskop Tee-
mu Sippo välkomnade våra internatio-

nella gäster och presenterade den katol-
ska Nordiska biskopskonferensens aktu-
ella herdabrev om vuxenkatekumenatet 
(Pastoral Letter of the Bishops Confe-
rense of the Nordic Countries Conser-
ning Adult-catecumenate and Recep-
tion into the Church, 2009). Ekume-
niska rådets generalsekreterare Heikki 
Huttunen talade under rubriken Fin-
land on the Ecumenical Frontier. är-
kebiskop Kari Mäkinen och metropoli-
ten Ambrosius framförde sina hälsning-
ar. Till tema för den EuroCat-konferens 
som ordnas i Belgien 2011 valdes Litur-
gin och katekumenatet – ett ömsesidigt 
stöd för katekumenatprocessen.
 
kaTekumenaTeT 
anländer TIll 
fInland

Tyngdpunkten i utvecklandet av kyr-
kans fostrande verksamhet har länge le-
gat på barnens religiösa fostran och kon-
firmandverksamhet för unga. Att den 
vuxna befolkningen har fjärmat sig från 
kyrkan, skrivit ut sig och inte låtit döpa 
sina barn utmanar kyrkan att allt mer 
målmedvetet fundera över hur kyrkan 
kan svara på vuxnas sökande efter tro 
och deras andliga hemlöshet.

Anställda med ansvar för vuxenunder-
visning har frågat sig hur de kan leda 
in vuxna till församlingsgemenskap el-
ler hur undervisningen borde utveck-
las så att en vuxen människa kan åter-
uppta en förlorad koppling till sin för-
samling. Hur kan e vuxen hitta ett and-
ligt hem i en församling och hur kan vi 
uppmuntra församlingsmedlemmarna 
att stöda varandra i att leva som kristna? 
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Vilka verkliga och meningsfulla uppgif-
ter finns det för en aktiv medlem i för-
samlingen?

Vi har tittat på fältet i Norden och 
den övriga världen för att hitta en en-
gagerande och fungerande modell som 
kunde tillämpas så att den passar verk-
samheten i församlingarna i vår kyrka. 
Inom ramen för det nordiska samarbe-
tet inom vuxenfostran fick Robert Lem-
berg, som ansvarade för vuxenundervis-
ning vid Kyrkans central för det svenska 
arbetet, Marjaana Kanerva, som arbetar 
på Kyrktjänst, och Sinikka Metsätähti, 
som arbetar på kyrkans enhet för fostran 
och ungdomsarbete tillfälle att bekanta 
sig med den modell för vuxenkatekume-
nat som Svenska kyrkan har hittat och 
som har fungerat väl. 

Med stöd av katekumenatexperter inom 
Svenska kyrkan inleddes en tvåspråkig 
katekumenatutbildning hösten 2006 
i samarbete med stiftsgården Lärkkul-
la. En arbetsgrupp bestående av perso-
ner som genomgått grundkurs, fortbild-
ning och fördjupning i ämnet, nämli-
gen Helena Lindfors (KJM), Kai Jan-
tunen (Lappo stift), Marjaana Kanerva 
(Kyrktjänst), Robert Lembergs efter-
trädare Maria Sten (KCSA) och Sinik-
ka Metsätähti (KKN), började bearbeta 
och tillämpa verksamhetsmodellen för 
församlingslivet i vår kyrka samt över-
sätta modellen till finska.

De första pilotgrupperna inleddes år 
2007 i Kallion seurakunta i Helsingfors 
(Marja Kotakorpi och Mari Mattsson) 
samt i Vasa svenska församling (Janne 
Hänninen). Våren 2008 öppnades ka-

tekumenatets tvåspråkiga webbplats 
Katekumenaatti − aikuinen usko/ Ka-
tekumenatet – vuxenväg till tro (evl.fi/
katekumenaatti/ evl.fi/katekumenatet). 
Utbildningen på två språk i samarbete 
med Lärkkulla stiftsgård (Ulrik Sandell 
och Madeleine Wendelin) har fortsatt 
och utvidgats till en introduktionsut-
bildning som erbjuds av Kyrktjänst och 
stiften.

I den finländska modellen har engage-
manget och arbetet i församlingarna en 
central roll. Bara genom att vi arbetar 
tillsammans, skapar nätverk och utbyter 
erfarenheter samt genom att vi stöder 
och uppmuntrar varandra kan vi närma-
re forma en modell som fungerar inom 
vår kyrka. En handbok på finska är ef-
terlängtad. Den här handboken finns 
både på finska och svenska och innebär 
ett steg på vägen att utveckla katekume-
natet.
 



82

katekumenatet i ett nötskal

Vad Varför hur

utgångspunkt för kate-
kumenatet

Evangeliet och missionsbe-
fallningen. Gud kallar oss var 
och en. Kyrkans uppgift är att 
bjuda in människor till ge-
menskap med en nådig Gud.

Människor kommer till för-
samlingen för att söka och 
finna svar på de stora livsfrå-
gorna. Från församlingen går 
man ut för att tjäna Gud i 
världen.

Församlingen välkomnar sö-
karna och erbjuder dem en 
plats där de blir hörda och 
kan veta att de är värdefulla. 
De får också möjlighet att till-
sammans söka svar på tros- 
och livsfrågorna.

det centrala i kateku-
menatet

Delande - berättandets peda-
gogik

Hjälpa varje gruppmedlem 
att se att Gud kallar honom 
henne och redan finns i hans/
hennes liv.

Sökarnas frågor är utgångs-
punkt och ger teman för 
gruppträffarna. I gruppen 
samlar man in de här frå-
gorna.

Lekmannalett Egna och andras erfarenheter 
öppnar vägen vidare.

Min och din berättelse möter 
Guds berättelse.

Växt till och i församlingsge-
menskap

För att växa behöver tron en 
församlingsgemenskap. Varje 
sökare är en gåva till försam-
lingen, liksom varje grupp-
medlem är en gåva till grup-
pen.

Vi delar tros- och livsfrågorna 
tillsammans.

Leda till gemenskap med Gud Att dela tron är hela försam-
lingens uppgift.

Sökare, medvandrare och le-
dare gör en gemensam resa.

Stärka tron genom gudstjäns-
ter

Hela församlingens tro och 
förbön bär.

Gruppen gör sin vandring ge-
nom de olika faserna i kate-
kumenatet. Gruppdeltagarna 
stärks genom olika symbol-
handlingar i gudstjänsterna.
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etapperna i katekume-
natet

Välkomnandets tid 
 
Välkomstgudstjänst under ad-
ventstiden

Tid att lära känna varandra 
och skapa en god atmosfär

Deltagarna får tillfälle att 
ställa frågor som sedan ut-
gör tema för de kommande 
gruppträffarna. 
Sökarna gruppdeltagarna får 
en bibel, tänder ljus som lyser 
på deras katekumenatvand-
ring, församlingen ber för 
medlemmarna i katekumenat-
gruppen.

Växt 
 
Kallelsens gudstjänst på fast-
lagssöndagen i fastan eller på 
askonsdagen

De livsberättelser som delas 
och frågor som ställs utgör en 
bro till trons värld.

Deltagarna får ett kors som 
tecken på Guds kärlek och 
omsorg, församlingen ber för 
katekumenatgruppen 
Möjlighet till självrannsakan 
och förändring.
Kallelse att leva i gemenskap 
med Gud.

fördjupning 
 
Gudstjänst med doperinran och 
konfirmation på påsknatten

Resan fortsätter mot en för-
djupad kunskap om Gud.

Alla blir välsignade med kor-
sets tecken i vatten vid dop-
funten. Gemensam trosbe-
kännelse, bön för hela försam-
lingen och gemensamt natt-
vardsfirande för alla döpta.

gemenskapens tid 
 
Sändningsgudstjänst på pingst

Hitta sin egen plats och kal-
lelse i församlingens och kyr-
kans världsvida uppgift.

Gruppdeltagarna välsignas 
med korstecknet. 
Församlingen sänder ut dem 
på vandringen vidare.

deltagarna i katekume-
natet

Sökare Öppenhet i kyrkan för andligt 
sökande.

Deltagarnas frågor blir för-
samlingens gemensamma frå-
gor i.

Medvandrare Dela erfarenheter av att leva 
som kristen.

Stöder och vandrar med sö-
karna.

Gruppledare Leda gruppen enligt tanken 
med katekumenatet ansvar för 
gruppen.

Lyssnar till alla och lägger lika 
mycket märke till alla delta-
gare i gruppen.

Präst/ annan anställd i för-
samlingen

Katekumenatet är en del av 
församlingens grunduppdrag.

Stöder gruppen och svarar för 
gudstjäsnter och själavård.

Kyrkomusiker Musiken i gudstjänsterna en 
egen uppgift i katekumenatet.

Deltar i planeringen och ge-
nomförande av katekumenat-
gudstjänsterna.
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