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Detta studiehäfte är tänkt att användas främst i smågrupper och gudstjänstserier, 
men kan absolut användas för personliga studier.  

Tanken är att gruppen läser in sig på en eller två underrubriker per träff och 
gemensamt reflekterar och samtalar kring frågor och tankar som kommer upp 
med handledning av studiehäftet. Det är en fördel om alla redan läst avsnittet 
och funderat på frågorna innan ni möts, men även om så inte är fallet är det 
möjligt att börja läsa tillsammans så länge man beräknar tillräckligt med tid.  

Tanken är att detta studiehäfte ska stimulera till ett djupare studium av 
huvudboken och stimulera till djupare reflektioner och medvetandegöra de egna 
upplevelserna och känslorna inför olika ämnen. Förhoppningsvis kan den 
stimulera dig att tänka vidare och röra dig framåt.  
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TUNGOTAL 

erfarenheten av gud 

Hur ser du på andliga erfarenheter? Är de viktiga för tron, för teologin? 

Har du några andliga erfarenheter, positiva eller negativa, som format dig, din 
syn på dig själv, din relation med Gud?  

Vad tror du att den andliga upplevelsen har och har haft för betydelse i ditt liv? 

Har du upplevt att dina andliga erfarenheter, positiva eller negativa, tagits på 
allvar av den gemenskap du befinner dig i? Vad har det betytt för dig?  

När du läser om tungotalet som en inre kommunikation som sätter själen i linje 
med Gud, en bas för nästa steg i livet, ett sätt att tala hemligheter med Gud. – 
Vad tänker och känner du då? Liknar det hur du känner för och uppfattar 
tungotalet?  

Hur gick det till när du började tala i tungor? Vad har den erfarenheten betytt för 
dig? 

Hur skulle du formulera vad tungotalet är och betyder i ditt liv? 
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tungotalet -  ett underbart språk 

Författaren utmanar läsaren att be mycket och ofta i tungor. Hur ser dina 
bönevanor ut? Behövs det en uppfräschning?  

Har du hittat något som du känner har varit avgörande för ditt böneliv som du 
vill dela med dig av till din gemenskap till uppmuntran för andra? 

I boken kan vi läsa att med hjälp av tungotalet kan mitt hjärtas innersta 
kommunicera med Gud men att vi också samtidigt kan vara involverade i förbön 
för människor och sammanhang vi inte känner till. Är det så du tänkt om 
tungotalet? Är det något av det du nyss läst som expanderar din egen syn på 
tungotalandet eller känns det som en bekräftelse på det du redan upplever? 

Andeuppfyllelse är ett ord som kan väcka associationer och känslor, vad tänker 
och känner du när du hör det ordet? 

Författaren skriver att andeuppfyllelsen visar sig i tjänst för Gud och blir till nytta 
för människor, att tungotalet är ett tecken på andeuppfyllelsen, men bevisas i 
kärlek. Håller du med?  

Vad är kriteriet för att få ta emot tungotalet? 

På vilket sätt tänker du att tungotalet är en gåva till församlingen? 

Vilka olika sorters tungotal finns det? 

Varför menar författaren att det finns särskild anledning att motiveras till att söka 
just tungotalandets nådegåva? 

Om du redan talar i tungor eller inte talar i tungor, vad tänker du om det 
författaren beskriver som ”beslutet att börja tala”? 

Fundera över vad det betyder för dig personligen och din församling att det 
tillgängliga tungotalet är en förunderlig gåva från Gud som är både skapande och 
relationellt, visionärt och kärleksförmedlande.  
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jesus döper i helig ande 

Kan du uppleva det som en sanning att Jesus inte lämnar någon ensam? Har du 
haft tillfällen i ditt liv då Jesus varit den som burit dig igenom då ingen annan 
funnits där? Har han någon gång känts långt borta? 

Jesus har bestämt att ge varje människa möjligheten att ta emot helig Ande och 
bli del i Guds egen gemenskap. Jesus har den viljan för dig, hur formar det din 
syn på Jesus och på dig själv? Hur påverkar det din syn på andra människor, 
frälsta och ofrälsta? 

Vad betyder det faktum att Jesus behövde bli fylld av helig Ande för dig? 

Varför är Anden given?  

Bär du en medvetenhet om ditt behov av Andens kraft? Hur tar det sig uttryck i 
ditt liv? 

Att Anden utgjuts över ditt kött, rätt in i dina svagheter och brister, genom dina 
murar och eventuella fasader – vilka känslor väcker det hos dig, och varför tror 
du att du känner så? 

Lever du med insikten att du, just du, ingår i Guds räddningsplan för världen?  

Vad menar författaren med att det är i förkroppsligandet vi kan känna igen 
Anden? Varför är det viktigt? 
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löftet gäller 

Genom det som hände på pingstdagen kunde lärjungarna förmedla ett budskap 
till folket i Jerusalem. Vad handlade budskapet om? Vad handlade det inte om? 

För vilka gäller löftet om att få Anden som gåva? 

Vad menar författaren att omvändelsen handlar om? Är det så du tänker och har 
tänkt om omvändelse? 

Upplever du att du vandrar i den värdighet, seger och framtidstro som 
författaren beskriver? Hur upplever du det? Om inte, vad tror du att du har 
behov av? 

Har du frestats att ge upp ditt liv med Gud eller kanske blivit besviken och bitter? 
Vad skulle behövas för att du skulle våga vara i aktiv tjänst för Gud igen? Om du 
är i tjänst för Gud, kommer den aktiviteten från den passion som påsken och 
pingsten väcker i dig, eller drivs du av något annat? 

Tror du att Andens gåva kan ta sig olika uttryck i olika människor och har du 
någonsin känt dig begränsad av att du främst sett vissa uttryck i din gemenskap? 

Varför menar författaren att vi i grunden kan ha en positiv Gudsbild med oss? 
Bekräftar det din bild eller är det provocerande? 

Finns din identitet främst i Jesu lidande kropp på korset, hans segrande kropp i 
uppståndelsen och hans fortsättning som kropp i oss idag? Eller har du lagt din 
identitet främst i din nationalitet, ditt yrke, din historia eller dina misslyckanden? 

Är målet med ditt liv himmelriket? Lever du med det himmelriket nu eller har 
ditt nu blivit ett sammelsurium av måsten och distraktioner? Om löftet faktiskt 
gäller dig, vad får det för konsekvenser i din vardag här och nu?  
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törst, hunger och längtan 

Hur är din syn på din längtan?  

Är längtan en positiv kraft som ständigt drar dig närmre Gud eller har du en mer 
negativ känsla av din längtan som något otillfredsställt och felaktigt som 
påverkar din relation med Gud negativt? 

Skulle längtan kunna få vara en positiv tillgång och alldeles naturlig del av ditt liv 
med Gud? 

Den gåva vi fått från Gud är en gåva att förmedla vidare. Vi har inte rätten att 
ruva på den som vårt exklusiva egna. Hur kan det påverka vår människosyn? 

Att kyrkan existerar för världens skull och deltar i Jesu apostoliska, sändande 
uppdrag genom den helige Andes närvaro på jorden, är fantastiskt. Hur lever vi 
det som kyrka?  

Hur kan vi tillsammans drivas av våra personliga och gemensamma 
erfarenheter? 

Hur menar författaren att synen på det andliga kan kalibrera vårt tänkande av 
församlingslivets mening? Vad tänker du om det? 
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identitet och inlevelse 

När någon säger lovsång och tillbedjan, vad tänker och känner du då? 

Har du alltid upplevt det oproblematiskt att hänge dig i lovsång och tillbedjan?  

Har det funnits säsonger i ditt liv där det varit en utmaning och i sådana fall, 
varför tror du att du upplevt det så? 

Författaren menar att vi tillber och lovsjunger med vår bas i uppenbarelsen om 
vem Gud är och vilka vi är. Upplever du att det är en sanning i ditt liv? 

 Finns det saker i din relation med Gud eller i bilden av dig själv som du behöver 
få ljus och helande över för att tillbedjan skall få blomma upp igen? 

Tillbedjan utmanar mycket i vår värld, bland annat själviskhet och individualism. 
Varför tror du att tillbedjan har den effekten? 

När du kommer i tillbedjan inför Gud i din gemenskap, är du främst fokuserad 
på Gud eller är du upptagen av att gudstjänsten ska tillfredsställa dina behov? 
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tacksamhet 

När ditt liv är tungt, drar du närmre Gud och församling då? Eller drar du dig 
undan? 

Hur tror du att tacksamhet kan förändra ditt perspektiv?  

Vad är dina erfarenheter av att tacksamhet förändrat din känsla inför något eller 
någon? 

Författaren skriver ”I det förnöjsamma öppnas en beslutsamhet som inte drivs av 
viljan att bli älskad utan hämtar sin motivation i erfarenheten av att vara älskad”. 
Hur tar sig det uttryck i ditt liv? 

Kan man vara tacksam i allt och samtidigt ärlig? Hur förklarar du det? 

Har det funnits tillfällen då du känt dig oärlig i din tacksamhet? 

Har det någon gång känts som ett krav att vara tacksam för dig? Vad tror du 
behöver hända för att det inte skall kännas så? 

Är du tacksam för något eller någon idag? Vad skapar det för känsla i dig? 
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till dig som inte talar i tungor 

Vad tror du är anledningen till att du inte talar i tungor? 

Har du någon gång känt en press från andra kristna att komma igång i 
tungotalet? 

Vill du tala i tungor eller vill du helst slippa? 

Är du medveten om att det är en frivillig gåva och inget som Gud kommer att 
kasta på dig? 

Har du sett någon bli döpt i helig Ande eller börjat tala i tungor? 

Tror du att erfarenheten som du sett hos andra måste vara exakt densamma för 
dig? 

Jesus lever och vill ge dig helig Ande för att han älskar dig, tror du att det är sant 
eller finns det något som hindrar dig från att våga tro att Jesus dog för dig och 
älskar dig som du är i detta nu? 
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TÄNKANDE 

anden gör det gröna grönare 

Hur påverkas dina perspektiv av förståelsen för Anden som själva livet? 

Hur påverkas din människosyn när vi förstår att det är på Anden i en människa 
det beror? 

Hur påverkas din församlingssyn när vi förstår Andens närvaro över oss? 

Starten för vårt engagemang är Anden, är han starten även för dig?  

Går du i egen kraft med en idé om att du själv är starten?  

Tillåter du dig vara i fullständigt behov av Anden eller har din fostran gjort att 
det är svårt att behöva? 

Vad innebär det gudagivna förvaltarskapet för dig?  

Hur tänker du att förvaltarskapet tar sig uttryck i ditt och församlingens liv? 
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frihet, moral och tro 

Vårt svenska samhälle har förändrats mycket Hur har du upplevt de 
förändringarna? Vilka känslor och tankar har det väckt i dig? 

Upplever du att du influeras av de sekulära strömningarna runt dig? På vilket 
sätt? 

Tror du att församlingen påverkas av det sekulära? I sådana fall, hur? 

Författaren skriver om frihet som en frukt av något annat, snarare än frihet från 
något. Hur tänker du kring frihet? 

Finns det den skillnad mellan vad Bibeln benämner som frihet och vad de 
sekulära strömningarna benämner som frihet? 

Om friheten inte är ett livsmål i sig, utan en frukt av ett livsmål, hur skulle det 
livsmålet kunna se ut? Hur skulle du formulera ett sådant livsmål? Ligger det i 
linje med ditt eget livsmål och dina val i livet? 

Hur skulle det kunna se ut, tror du, att både som individ och kyrka leva i en 
sekulär stat men samtidigt tro på, bidra till och vara delaktig i ett icke sekulärt 
samhälle? 

Skulle du hålla med om att vi genom att öppna för de djupare samtalen och 
livsfrågorna, hitta de gemensamma mänskliga erfarenheterna, kan tangera 
punkter av ett gemensamt narrativ och en gemensam moral? Hur skulle det i 
sådana fall kunna ske? Vad blir konsekvensen om vi inte kan det? 

Bör vi troende kristna ta ansvar för de samhällen vi befinner oss i? och i så fall, 
hur? 
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pentekostal människosyn 

Lever du i en medvetenhet om att du är skapad genom Guds kärlek och ständigt 
finns i hans fokus? Hur tror du att en sådan medvetenhet kan göra skillnad i en 
människas liv? 

När du tittar dig omkring på ditt närköp, i din församling, på ditt arbete, finns 
det i dig en vetskap om att varje människa är införlivad i den Gudomliga 
kärleken? Vad innebär det för din syn på andra? 

Du är skapad ur Guds kärlek, vad gör du med den vetskapen? Hur skulle du 
formulera din livsvision, din riktning, med den vetskapen? Kan den insikten 
aktivera dig? I så fall hur? 

Vilken känsla väcks i dig vid tanken på att du redan är något i grunden älskat och 
underbart och att det samtidigt finns ett utrymme för utveckling, ett blivande?  

Kommer du någon gång på dig själv med att bedöma dig själv efter hur mycket 
du åstadkommer? Känner du dig lika älskad av Gud oavsett om du gör någon 
nytta eller ej? 

Skulle du själv säga att du är född på nytt? Vad innebär det för dig? 

Vi lever våra liv med fri vilja. Med den kan vi välja att överlåta våra liv till Gud. 
Ett beslut som bara är vårt. Har du överlåtit ditt liv till Gud? Finns det områden i 
ditt liv som du skulle må bra av att överlåta idag? 

Hur skulle du beskriva vad det är att älska sin nästa? Hur ska en människa klara 
av att älska andra? 

Hur skulle du beskriva en kristen livsstil? Hur skulle du definiera vad skillnaden 
är med att leva under krav jämfört med att leva med Jesus Kristus? 

Hur kan vår kärlek till nästan och vår förståelse av människors värde omsättas i 
praktik? 

Hur har du sett på helgelse i ditt liv? Finns det formuleringar i texten som 
förändrar något i dina tankar kring helgelse? 

Vad skulle du säga är anledningen till att vi behöver helgelse? Är den till endast 
för vår egen resa med Jesus? 

Har du funderat på vad du är frälst till? Hur skulle du formulera det? 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pentekostal bibelsyn 

Vad skulle du säga att Bibeln betyder för dig? 

Vad är din upplevelse av Anden och Ordet? 

Hur kan vi inte bara odla en öppenhet inför Anden som vår lärare, utan också 
låta vår tilltro till Andens lärande växa? 

Vad tänker du kring faror med att stå utanför församling, eller församlingar som 
isolerar sig – ur teologisk synpunkt? 

Hur har din egen uppfattning och dina åsikter kring Bibeln och teologin 
förändrats genom åren? 

En pentekostal bibelsyn räknar med tilltalet och en aktiv Gud. Vad betyder det 
för dig och din bibelsyn? 

Bibeln och församlingen kan inte skiljas åt. Vad väcker det för känslor och tankar 
inom dig? Vad är din erfarenhet? 

Lyssnar du och din gemenskap aktivt efter vad Anden säger till församlingarna? 
Hur ser det ut i praktiken? Hur skulle det kunna se ut? 

Håller du med om att ”Tilliten till Skriften och tron på att Anden levandegör 
Ordet är grundbultar i en pentekostal bibelsyn”. Om du skulle säga det på ett 
enklare sätt, vad skulle du säga då? 
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församling eller förvirring? 

Hur har du reagerat inför många av de stora och svåra saker vi fått höra om i 
media? Skulle du definiera, inte dina reaktioner, men slutsatserna du dragit som 
kloka och visa? 

I den här världen med mediabrus och förvirring, hur kan vi vara med och 
gestalta Guds rike? Hur gör vi för att inte bidra till polarisering och förvirring? 

Får Guds kärlek beröra ditt hjärta mer än rädslor för flyktingströmmar, oljekriser, 
terrordåd och klimathot? Om Han inte får det, vad gör det med ditt hjärta då och 
vad leder det till för konsekvenser? 

Tror du att evangeliet och erfarenheten av Gud kan räcka både till ditt eget 
engagemang och till kärleksfull hänsyn till andra? 

Finns det saker som triggar dig till att vilja skrika något med stora bokstäver 
tillbaka, snarare än att gå bönens och kärlekens väg? Varför tror du att det är så? 

Är vi öppna idag för att låta församlingsgemenskapen kalibrera oss och hjälpa oss 
framåt, eller finns det en frestelse i att kunna, tycka och alltid svara för sig själv? 
Hur upplever du de här bitarna? 

Vad är din upplevelse av församlingen?  

Vad väcker församlingen för känslor och tankar hos dig?  

Skulle du våga överlåta dig till en större kärlek för församlingen och hur tror du 
att det skulle kunna ta sig uttryck? 
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måltiden 

Vad har Herrens måltid/nattvarden haft för betydelse för dig? Hur ser din 
nattvardssyn ut? 

Hur har du själv tänkt kring vem som delar ut och vem och hur någon tar emot?  

Är nattvarden en gemensam handling för dig eller upplever du den främst som 
personlig?  

Vad tror du att församlingens firande av nattvarden bidrar med? 

Tror du att nattvarden kan vara en handling som motiverar oss att tänka utanför 
oss själva och tänka utanför vårt nu, sträcka oss både utåt och framåt? 

Hur förbereder du dig inför nattvarden?  

Finns det något i texten som får dig att fundera vidare kring dina egna 
upplevelser och tankar? 
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omgivningen – hängivenhet och öppenhet 

Författaren skriver om att sekterism och isolering från omgivningen odlas av 
rädsla och exklusivitet, vad är dina reflektioner kring det? 

Hur tänker du om utmaningen att både röra sig utåt och bibehålla sin identitet? 

Vad tänker du om redogörelsen i Apostlagärningarna om bönen för frimodighet? 
Hur tror du att du skulle ha hanterat deras situation? Hur tänker du att en 
modern men liknande situation skulle kunna se ut? 

När du läser författarens tankar om kyrkans tal, vad tänker du då? Hur tror du att 
vi som individer och delar av kyrkan kan fyllas och uttrycka hopp och tro med 
våra munnar snarare än tomma eller nedbrytande ord? 

Är Du medveten om hur viktiga just dina ord är? 

Reflekterar du över Guds hjärta för de utsatta? Hur skulle du formulera en sådan 
reflektion? Vad har det för konsekvenser för ditt kristna liv? 

Hur tror du att vi kan vara en frihetsrörelse och vad lägger du i det uttrycket? 

I texten läser vi om engagemang som helar, om förövare och offer, om försoning 
genom Jesus. Finns det något som du påminns om när du läser? Finns det något 
område kring engagemang i andra, sårade känslor eller riktigt traumatiska 
upplevelser som du tror att du skulle behöva helande i? 

Herrens Ande var över Jesus och Herrens Ande är över dig. Låter du Anden vara 
din drivkraft och din källa? 
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pingströrelsen och ekumeniken 

Vad tänker du på när någon säger ekumenik?  

Har du några bra eller dåliga erfarenheter kring just ekumenik? 

Författaren menar att pingstväckelsen är större än pingströrelsen. Vad tänker du 
om det? 

Har du någon gång talat illa om, eller kanske i dina egna tankar förminskat andra 
kristna från andra samfund? Varför tror du att du gör det? Om inte, varför tror 
du att du inte gör det? 

Författaren markerar mot interreligiösa gudstjänster, strävanden mot en 
världskyrka och bindande dokument. Hur har du tänkt kring sådana saker? Vad 
skapar författarens tankar för känslor hos dig? 

Vad betyder Andens enhet för dig?  

Hur kan Andens enhet ta sig uttryck i din verklighet? 
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post allting? 

Tror du att du är influerad av det postmodernistiska? 

Vad tror du blir konsekvensen av att förmedla att det bästa redan varit? 

Går de postmoderna idéerna ihop med ett kristet pentekostalt perspektiv? 

Hur skiljer sig det pentekostala och det postmoderna tänkandet åt? 

Författaren skriver om att frukten av dagens tänkande blir skam. Vad tänker du 
om det? Känner du igen dig? 

Vad tror du att ditt mående främst är kopplat till?  

Vad tror du skulle behöva förändras för att vi alla skulle kunna må bättre? 

Vad tror du att du som kristen och din församling kan bidra med i den tid vi 
lever i? 

Vilka tror du är mest mottagliga för den tid och de strömningar vi lever i? 

Hur kan vi lägga av oss eventuell skam? 
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att glömma och hålla fast 

Identitet och aktivitet är inte samma sak. Vad tänker du om det? 

Har du släppt och fortsätter du att släppa den gamla syndidentiteten för att leva 
ut din nya identitet i tron? Var finns svårigheterna med det för dig? 

Har du svårt att se att du levt i en syndidentitet för att sedan leva ett liv i tro? Ett 
tydligt före och ett efter? Finns det något i det som gör att du tycker att du saknar 
något idag? 

Vad tänker du om att glömma det som begränsar och bevara det som möjliggör 
framsteg? Vad skulle det kunna var i ditt liv? 

Finns det något som du känner att du fastnat i och har svårt att släppa tagen om?  

Står Jesus Kristus och pekar på dig med ett fördömande finger eller är han redo 
att omfamna dig och hjälpa dig att lägga av dig det som släpar runt fötterna? 

Formar din uppfattning om din identitet din vardag? 
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TJÄNANDE 

brinnande kristendom 

Vad identifieras i texten som pingströrelsens två mest hängivenhetsdrivande 
faktorer? Håller du med? 

Vad tror du händer med oss och vårt engagemang om vi alltför mycket hamnar i 
tanken att allt kommer att fortgå på samma sätt i all framtid? 

När du tittar på ditt livsmönster, ser du då en turist eller en pilgrim? 

Ser du det som en kärlekshandling att berätta för någon att de behöver räddas 
från sin synd? Skulle du kunna säga det till någon?  

Är ditt motiv kärlek? 

Insikten att vi är kallade av Gud till ett uppdrag, gäller det dig eller alla andra? På 
vilket sätt svarar ditt livsmönster upp till den kallelsen? 

Hur låter du dig bli påfylld av helig Ande? Finns det vanor eller ovanor som 
behöver komma till rätta så att du kan leva ett Andefyllt liv? 

Brinner du? 
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förslag för församlingsengagemang 

Hur ser din relation ut till din lokala församling? Ger den dig en känsla av 
sammanhang? Är den något som ger dig kraft eller något du önskar semester 
ifrån? Vad tror du att din känsla beror på? 

Går du i kyrkan varje söndag? Är du med och bidrar med din närvaro, din 
tillbedjan och din lovsång eller ser du dig mer som publik?  

Hur ser ditt böneliv ut? Är du beroende av känslor och erfarenheter för att 
bibehålla ett gott böneliv, eller kan du vila i bönen även när inget känns alls? 

Vilken bibelundervisning tar du del av? Lyssnar du främst till undervisningen i 
din egen församling eller har du hittat något annat som känns mer givande? Vad 
tänker du om vikten av sund undervisning?  

Har du en tjänande hållning? Finns det något du skulle kunna betjäna 
församlingen med? Vad är din egen erfarenhet av att tjäna i församling? 

Tar du kontakt med andra? Har du ett fokus som går utanför dig själv eller blir 
du ibland frestad att se om någon tänker komma fram till dig istället? 
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andligt ledarskap - kärlek på knä 

Hur ser du på ledarskap och kallelse? Har du några positiva eller negativa 
erfarenheter? 

Hur tänker du och vad har du för erfarenheter av det författaren kallar ”det 
vertikala och det horisontella”? 

Hur är tjänstegåvorna representerade i din församling? 

Hur ser anknytningen till andra sammanhang och församlingar ut från din 
församlings sida sett? Håller du med om att det kan vara en fara för en 
församling att hålla sig för sig själv? Vad ser du att fördelarna kan vara? 

Hur tänker du kring en ledares ensamhet? 

Hur har dina tankar gått kring kvinnligt ledarskap? Finns det saker som 
förändrats i din syn på det? 

Hur ser du på unga människor i din församling? Får de möjlighet att växa? Finns 
det en öppenhet för att både utmana och uppmuntra unga ledare? 

Är du öppen för att se vad Gud tycks ha lagt ned i en specifik individ, även om 
personen i fråga kommer från ett annat land? Tar du dig tid att lära känna 
migranter så att du kan se dem individ för individ, eller förblir de en grupp som 
sitter själva kring ett fikabord? 

Vad tänker du om att föreståndaren skulle vara den främste bland likar? 

Hur ser ledarskapsmodellen ut i din församling? Vilka reflektioner och tankar 
har du kring det? Finns det något i boken som får dig att fundera vidare kring 
något? 

Upplever du att föreståndaren i din församling får stöd och kärlek från 
församlingen? Har du själv respekt för din föreståndare? 
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det finns mer 

Tänker du som författaren, att det alltid finns mer? 

Vågar du tro att Gud har mer för dig? 

Vad gör du med din frihet? 

Vad ser du att din församling är bra på? Vad skulle församlingen kunna göra 
mer? 

Har dina svårigheter fått dig att tro att Gud gått sin väg?  

Har du misslyckats och inte vågat försöka igen?  

Finns det något i texten som kan få dig att sträcka dig framåt på nytt med den 
helige Andes hjälp? 

Ser du den pingstkaristmatiska rörelsen som en samhällsomvandlande faktor? 
Om du vågar tro det, vad ser du då framför dig? 
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befrielse från tidsandans demoner 

Vad tänker du om den andliga verkligheten? Hur förhåller du dig till att det finns 
både en god och en ond del? 

Frestas du att leva upp till alla möjliga krav och dra av din egen styrka? 

Kan du känna att du frestats av den världsliga friheten?  

Är det så att du faktiskt blivit bunden i trevandet efter den friheten?  

Finns det något du skulle behöva avsäga dig eller omvända dig ifrån för att återfå 
den frihet och frid Gud har för dig? 

Stämmer ditt liv med det du utmålar det till att vara med dina ord? 

Vad ska vi använda vår frihet till? Hur gör vi det? 

Hur håller vi tillsammans fokus på Jesus? 
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tjäna och tjäna 

Känner du förnöjsamhet?  

Har du begär till saker, titlar, positioner som skapar frustration och ofrid i ditt 
liv? 

Ärar du Gud med ditt liv, dina kunskaper, dina talanger och din ekonomi? 

Ser du det du har som tillhörande Herren? Vad väcker den frågan för känslor hos 
dig? 

Hur kan vi skapa en mer generös livsstil? Finns det praktiska exempel? 

Känner du dig rik i Gud? 

Är alla områden av ditt liv överlåtna till Gud? Eller är dina materiella tillgångar 
dina och bara dina? 
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församlingsplantering 

Vad tänker du om nya församlingsplanteringar? Väcker det positiva eller negativa 
känslor hos dig? 

Unnar du nya kyrkor deras plats? Eller ser du dem som konkurrenter till det du 
anser vara ditt? 

Har du varit med om något som liknar en splittring i församlingen? Finns det sår 
kvar i er gemenskap eller har ni fått gå igenom ett gemensamt helande? Behövs 
det mer helande? 

Finns det en längtan hos dig eller  din gemenskap att få plantera något nytt? 

Vad tror du behövs för att bereda för plantering? 
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kyrkans framtid - karismatik och diakoni 

Ser du möjligheter i kontakter med andra aktörer i samhället? Skulle det vara 
naturligt att kommunalrådet satt med på kyrkfikat? 

Känner du dig så trygg i din övertygelse att du ödmjukt kan lyssna till någon 
annans åsikt och berättelse?  

Finns det sådant som provocerar dig som du önskar inte skulle göra det? 

Odlar du och din församling insikten att vi alla troende är sända till världen? 
Eller har det blivit lite väl bekvämt att inte blanda sig med andra? 

Bär du på frustration som redan idag skulle kunna få förvandlas till bön? 

Märks det något av karismatik och diakoni i dina och din församlings 
prioriteringar? 

Hur tänker du kring statliga bidrag till våra församlingar? 

Vilket nytt steg vägleder Anden dig till? Kan du se att Anden vägleder din 
församling fram mot ett nytt steg? 

Är du beredd på sändningen eller gräver du ned hälarna i backen? 
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migration och mission 

Får det bli lite bullrigt och obekvämt i din församling när nya människor 
kommer in i gemenskapen?  

Är det viktigaste för dig att nya människor kommer till tro eller att de som trott 
länge ska få det de vill ha? Måste det finnas en motsättning mellan de två? 

Har du upplevt prestationspress i ditt sammanhang? Varför tror du att det blev så 
och hur kan vi undvika det? 

Låter du evangeliet tala liv in i ditt liv, eller fastnar du ibland i allt du borde göra? 

Inser du att just du är en del i Guds stora mission? Vad gör den vetskapen med 
dig? 

Vågar du tro att just du är en viktig del i Guds kyrka, Guds uppdrag? Eller 
förminskar du dig själv och väntar på en bättre tidpunkt?  

Om tiden är nu och Gud är den han säger att han är – hur svarar du då? 
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TRO – LÖFTET GÄLLER DIG 

trons bekännelse 

Vad menas med ”full gospel”? 

Älskar du Jesus Kristus?  

Är du fullt ut medveten om hur mycket han älskar dig? 

Ser du Bibeln som en Guds gåva?  

Följer Bibeln dig genom livet eller samlar den damm någonstans? Du har en bok 
med uppenbarelsen om universums skapargud i dina händer! – Vad gör du med 
den insikten? 

Hur är din bild av Gud? Vad har format den? Finns det något att göra upp med?  

Hur tänker du när du läser om treenigheten? 

När bekände du att Jesus är Herre för första gången? Hur kändes det då? Bär din 
bekännelse samma övertygelse och känsla idag eller är något annorlunda? Varför 
tror du att det är så? 

löftet gäller dig 

Vad gör insikten om att löftet gäller dig med dig? 

Har du till fullo förstått att Anden är en gåva till dig som tror? 

Vågar du ta emot tungotalet? Använder du denna vackra gåva? 

Har du erfarenheter med dig som gör att du tvekar inför karismatiken? Kan det 
få vara en ny tid i ditt liv där förtroendet till Anden och kalibreringen av 
församlingen kan ge dig mod att våga på nytt? 

Lever du som den fullständigt älskade människa du är? 
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PINGST FRAMTIDSBILD 

pingst framtidsbild 

Vad tänker du om Pingst framtidsbild? Kan du säga ditt Amen till den eller finns 
det något du tvekar inför? 

Hur odlar vi de värderingar som är grunden för visionen? 

Hur kan vi tillsammans göra visionen till verklighet? 

Hur kan du som enskild individ ta ditt ansvar för visionen? 

Vad är din bön för vår framtid? 
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