Lärjungagrupper
Syftet med lärjungagrupperna är att i små grupper forma lärjungar till Jesus. Den som vill lära känna
Jesus och följa honom är i stort behov av att göra det tillsammans med andra. I lärjungagruppen sker
det i en trygg miljö som präglas av Guds nåd och kärlek, där man utmanas att leva ett liv där
efterföljelsen av Jesus får radikala konsekvenser.
Sammansättning. Lärjungagruppen består av 2-3 personer. När en 4:e person tillkommer är det dags
att planera för någon form av delning. Gruppen består av personer av samma kön.
Deltagare. Den som har ett behov av Jesus och en vilja att förändras kan vara med i en
lärjungagrupp. Lärjungagruppen är inte till för nöjda människor utan behov.
Träffarna sker en gång i veckan under en timmas tid. De kan planeras in när som helst där det passar
i livet för de som ska träffas. Det är att föredra om det går att träffas samma tid varje vecka.
Innehållet för träffarna ser ut så här:
1. Samtal om Guds tilltal genom Bibeln.
2. Samtal kring efterföljelse och möjlighet att bekänna synd.
3. Förbön för behov i gruppen
4. Bön för vänner
Bibelläsning. Mellan träffarna läser gruppens deltagare samma bibeltext. När man träffas samtalar
man om vad Gud har talat till gruppen om genom texten. Bibelläsningen bör bestå av 25-30 kapitel
sammanhängande bibeltext från samma bibelbok. Om man läser en kortare bibelbok kan den läsas
två eller flera gånger under veckan beroende på bokens längd. En längre bibelbok delas i två eller fler
naturliga delar som läses en i taget. Delarna kan läsas en eller flera gånger under veckan beroende på
delarnas längd.
Detta kan tyckas vara mycket läsning men de flesta har inga problem att hinna. Om man exempelvis
avsätter 15 minuter vid två tillfällen varje dag ska det inte vara några problem. Det är inte ett mål att
alla deltagare alltid ska hinna med läsningen till varje träff. Om någon inte har slutfört sin läsning
repeterar hela gruppen samma läsning till nästa träff. Detta är en fantastisk möjlighet att genom
repetition låta Guds ord tala. Det gör ingenting om det tar några veckor innan gruppen kan gå vidare i
läsningen.
Samtal & bekännelse. Vid varje träff ställer lärjungagruppens deltagare ett antal frågor till varandra
som utgångspunkt för ett samtal kring lärjungaskap och karaktärsdaning. I samtalet finns möjlighet
att bekänna synd. Samtalets odiskutabla värderingar är: 1) Ärlighet, 2) Nåd & förlåtelse, 3)
Tystnadsplikt. Gruppen behöver vara överens om dessa för att kunna genomföra samtalet.
Frågorna kan se lite olika ut beroende på gruppens behov och sammansättning men bör innehålla
ungefär följande huvudpunkter:
- Frågan om hur man följer Jesus på områdena sex, makt och pengar.
- Frågan om beteende av missbruk/beroende på olika områden i livet.
- Frågan om hur man har agerat i olika relationer till andra människor.
- Frågan om man i ord och handling varit ett vittne för Jesus Kristus.
Förbön. Vid varje träff tas en stund att be för de behov som finns i gruppen. Detta sker genom
handpåläggning och bön med en förväntan om att Gud ska gripa in med sin kraft.

Bön för vänner. Varje person i lärjungagruppen bestämmer sig för några personer i sin närhet, som
ännu inte följer Jesus, som man vill be för. Förslagsvis 2-3 personer. Alla i gruppen skriver upp
namnet på dessa personer som en påminnelse om att varje dag be för sina egna och varandras
vänner. Vid varje träff tar man en stund och ber för en av dessa personer (förmodligen mellan 4 och 9
personer).
Nya lärjungagrupper kan startas på några olika sätt.
- En grupp på 4 personer delas i två delar.
- En person lämnar gruppen för att starta en ny grupp.
- En grupp upphör för att alla personerna startar nya grupper var för sig.
- En grupp startas från början av 2-3 nyfikna personer med ett behov av Jesus och en vilja att
förändras…
- Vem som helst kan starta en lärjungagrupp när som helst och var som helst.

Exempel på bibelläsning:
-

Matteusevangeliet med 28 kapitel läses en gång under en veckas tid.
Markusevangeliet med 16 kapitel läses två gånger under en veckas tid.
Efesierbrevet med 6 kapitel läses fem gånger under en veckas tid.
Första Moseboken med 50 kapitel delas i två delar där en del läses en gång under en veckas
tid. Alternativt kan en längre bibelbok delas upp i fler delar där varje del läses flera gånger
under en veckas tid.

