
Bibelläsning
Varje vecka läser lärljungagruppen en bibelbok 
tillsammans. Läsningen är tänkt att vara en 
utgångspunkt för ett samtal om Guds tilltal genom 
Bibeln och på vilket sätt texten utmanar oss till 
efterföljelse av Jesus.

Lärjungaskap
Varje vecka samtalar lärljungagruppen om lärjungaskap. 
Nedanstående frågor är tänkta att vara en utgångspunkt 
i det samtalet. I en miljö som värderar (1) ärlighet, (2) nåd 
och förlåtelse och (3) tystnadsplikt, uppmuntras deltagarna 
att följa Jesus, bekänna sina synder och be tillsammans.

1. Hur går det att i ord och handling vara ett vittne för 
Jesus?

2. Hur går det att vara en lärjunge till Jesus på områdena 
sex, makt och pengar?

3. Hur går det att undvika missbruk och/eller beroende 
på olika områden?

4. Hur går det att följa Jesus i olika relationer?
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Bön för vänner
Varje person i lärljungagruppen bestämmer sig för två 
till tre personer som ännu inte följer Jesus, som man vill 
be för. Var och en skriver upp namnen på sina och de 
andras vänner för att dagligen komma ihåg att be för 
dem. Varje vecka när lärljungagruppen träffas ber man 
för en av dessa personer.

•	 Herre, jag ber att du ska dra NN in i din närhet.
•	 Jag ber att NN ska söka dig.
•	 Jag ber att NN ska höra och tro på ditt ord.
•	 Jag ber att Satan inte ska hindra NN från att lära känna 

sanningen.
•	 Helige Ande, jag ber att du ska övertyga NN om hennes/

hans behov av frälsning.
•	 Jag ber dig att sända någon som delar evangeliet med NN.
•	 Jag ber även att du ska ge mig (och mina vänner) 

möjlighet, mod och rätt ord att dela evangeliet med NN.
•	 Herre, jag ber att NN ska vända sig bort från sin synd.
•	 Herre, jag ber att NN ska tro på Jesus Kristus.
•	 Jag ber att NN ska bekänna Jesus som Herre i sitt liv, att 

hennes/hans tro ska slå rot, växa och att hon/han ska få 
bära mycket god frukt till din ära. 
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