
Ge det vidare! 
– tre samlingar för hemgruppen 
 
Vi har börjat året med serien ”Ge det vidare” där vi arbetat med frågor som: Vågar och vill vi berätta 
om vår tro för andra? Och hur gör vi det på ett trovärdigt sätt? Söndagen den 4:e februari hade vi 
besök av Staffan Jenemark som gav oss praktiska redskap i att ge det vidare.  
 
Här kommer ett förslag på hur vi kan arbeta vidare med detta tema i våra hemgrupper. Utmaningen 
till våra hemgrupper är att sätta av minst tre av era träffar under våren för att gå igenom detta enkla 
material.   
 
Låt det få vara tre samlingar då vi utmanar varandra att ta steg framåt i detta med att dela vår tro. 
Tanken är inte att det ska vara tungt och kravfyllt utan vi ska ta oss an dessa utmaningar med glädje 
och pröva våra vingar. Givetvis är inte detta material ”nyckeln till framgång” men det är ett försök att 
göra detta tema mer praktiskt och konkret.  
 
Ni hakar väl på?  
 

Samling 1 – Vilka finns nära dig?  
 
Denna samling handlar om att göra oss medvetna om vilka vi har i vår närhet genom en 
relationskarta. Alla i gruppen behöver papper och penna.  
 
Arbeta enskilt (ca 5 minuter):   
 
Vilka finns i din närhet som du vill dela evangeliet med? Sätt ditt namn mitt på ett papper och rita en 
cirkel runt det. Tänk igenom vilka människor du har nära dig, vänner, grannar, släktingar, arbets- och 
skolkamrater.  
 

➢ Välj ut 5 personer som du under år 2018 ska be för.   
 

➢ Bestäm vilken tid på dagen du vill be för dessa personer.  
 
Arbeta i gruppen:  
 

➢ Gå varvet runt i gruppen och berätta (om du vill) vilka du ska be för och när du ska be.  
 

➢ Ta tid i bön för dessa personer.  
 

➢ Bestäm gemensamt när ni er hemgrupp ni skall be för dessa personer under år 2018. (Ett tips 
är att inte lägga denna förbön sist när ni möts.) 

 
Ett förslag på bön för dessa personer är:   
Jesus! 
Öppna din himmel över … 
Öppna … hjärta så hon/han ta emot evangeliet.  
Öppna min mun så jag kan dela evangeliet till …  
 

 
 



Samling 2 – Dela din berättelse!  
 
Denna samling handlar om att arbeta med din berättelse om din tro på Jesus och hur du kortfattat 
kan dela denna berättelse. Alla i gruppen behöver papper och penna. 
 
Arbeta enskilt (ca 5 min).  
 
Hur ser din berättelse med Jesus ut? Kan du nämna två saker som har förändrats i och med ditt möte 
med Jesus? Det kan vara något som ändrats snabbt eller under lång tid. Vad säger du om du har 30 
sekunder på dig?  
 
Staffan Jenemark gav oss följande hjälp att formulera oss:  
 

Inledning Livet innan Mötet med Jesus Livet efter Fråga 

 
”Det fanns en tid 
i mitt liv när...” 

 
En eller två 
meningar som 
beskriver ditt liv 
utan Kristus. 

 
Hur du tog emot 
förlåtelse genom 
hans död och 
uppståndelse och 
gjorde honom till 
herre i ditt liv. 
 

 
En eller två 
meningar som 
beskriver ditt liv i 
Kristi 
efterföljelse. 

 
”Har du varit 
med om något 
liknande? 

 
Arbeta två och två:  
 

➢ Sätt er två och två och dela er berättelse om Jesus.   
 
Arbeta i grupp:  
 

➢ Gå varvet runt och dela er berättelse. Tänk på att det ska vara kort. 
     

Samling 3 – Dela Guds berättelse!  
 
Denna samling handlar om att få hjälp att pedagogiskt berätta evangeliet om Jesus. Alla i gruppen 
behöver papper och penna. 
 
Arbeta i grupp:  
 
Titta på följande klipp tillsammans: http://www.rickardcruz.se/dela-evangeliet-med-3-cirklar/  
 
Arbeta två och två (ca 5 min) 
 

➢ Sätt er två och två och berätta Guds berättelse för varandra! 

http://www.rickardcruz.se/dela-evangeliet-med-3-cirklar/

