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FÖRORD AV ÖVERSÄTTAREN
Min första kontakt med Michael Frosts tankar och författarskap
var genom boken Exiles. Living Missionally in a Post-Christian Culture
2009 och den berörde mig djupt. Dels fångades jag av hans ärlighet
kring den tid vi lever i och dels utmanades jag av hans klarsynthet
kring vad det innebär för oss som kyrka i väst idag. Michael utgick
från sitt australiensiska kontext, men mycket stämmer överens
med Sverige idag.
När jag tillsammans med kärngruppen lyssnade på Michael i
Stockholm våren 2011 fick vi med oss ett konkret verktyg som vi
kunde använda i vår församlingsplanering Brunnen i Göteborg1.
Verktyget är det som du finner i den här boken, nämligen BELLS
och DNA. Michael har beskrivit det mer utförligt i andra böcker,
men här får man en kortfattad översikt av vad det innebär. Det är
egentligen mer än ett verktyg, det handlar om att förvandla liv,
både våra egna och deras liv som vi kommer i kontakt med.
Tänk om Kyrkan i Sverige kunde präglas av att vi välsignar
människor, äter tillsammans med människor, leds av den
helige Ande, lär oss om och från Jesus varje vecka och lever som
missionärer i våra egna sammanhang varje dag. Det är detta
som den här boken vill hjälpa till med. Läs och studera den
i din ensamhet, tillsammans med en eller ett par vänner, i din
hemgrupp eller som hel församling och låt Gud leda dig steg
för steg in i att utveckla nya vanor som gör dig mer öppen att
användas av Gud och ta emot välsignelse från Honom.
Nåd och frid,
Sara Möller, Göteborg 2014
1. www.brunnen.cc
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INTRODUKTION
Jag föresatte mig verkligen inte att skapa en internationell rörelse. När jag kom på
BELLS-modellen tyckte jag bara att det var en enkel idé som vår församling kunde
anta för att fostra missionella vanor i våra liv. Jag hade ingen aning om att kyrkor
runt om i världen – USA, Kanada, Storbritannien, Nya Zeeland och vem vet var mer
– skulle välkomna den. Men nu verkar det som att vart jag än åker så träffar jag
människor som lever ut de här fem enkla vanorna för att försöka bli bättre på att
uppfylla Guds uppdrag.
Jag skyller delvis på min gode vän Alan Hirsch. Han nämner regelbundet BELLS i
sina föredrag och seminarier som ett exempel på hur församlingar kan uppmuntra
sina medlemar till ett missionellt liv. Även om jag har beskrivit modellen i ett par
av mina tidigare böcker har jag brukat vara lite återhållsam med BELLS, och föredrar att uppmuntra församlingar att skapa sin egen modell för hur man kan leva
på ett missionellt sätt istället för att bara ska anta vår modell.
Men när de på Exponential bad mig skriva en manual till hur man gör BELLS insåg
jag att det var dags att överge min blyghet och köra på. Jag antar att människor
har tagit emot det så snabbt eftersom det är en enkel uppsättning vanor som faktiskt förlöser grundläggande missionella värderingar som att engagera sig i sina
grannar, knyta an till varandra, en djupare erfarenhet av Guds ledning, en större
förståelse av evangeliet och en grund för hur vi ser oss själva som missionärer.
Jag säger inte att BELLS är lösningen på allt eller nåt sånt, men det är ett riktigt
smidigt verktyg för att mobilisera kristna upp, in och ut i mission. Det innebär
uppåt i relation till treenige Gud, in i en starkare känsla av gemenskap med andra
troende, och ut i samhället.
Faktum är att vi inser alla behovet av att leva generösa, gästfria, Ande-ledda, Kristuslika liv som missionärer i våra kvarter. Vi vill leva ut vår tro i öppenhet så att
alla kan se
Tyvärr växte några av oss upp i kyrkor som förväntade sig mindre av oss. Till en
början fick vi ofta höra att vi alla var evangelister och förväntades memorera
bestämda presentationer av evangeliet och gå ut och dela den presentationen med
alla som ville höra. För många av oss var detta fasansfullt. Av olika anledningar
(temperament, brist på kunskap, brist på relationer) kände vi oss otillräckliga och
det slutade med att vi fick skuldkänslor för vår brist på evangelisations-passion.
Ofta var de som var frimodiga nog att göra det så otrevliga i sin metod att de drev
bort icke-troende i mängder.
Även efter att vi blivit befriade från bördan att tvingas vara påflugna evangelister
fick vi fortfarande intrycket av att allt vi behövde göra var att bli vänner med våra
grannar och kollegor och bjuda med dem till kyrkan så att de fick höra Guds ord.
Jag hyser inga tvivel om att några personer har blivit kristna genom att de blivit
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intryckta i ett hörn av en vildsint evangelist med ett traktat eller blivit inbjudna
till kyrkan av en kristen granne. Men jag tror att båda metoderna är orättvisa mot
oss. Den första ställer för höga förväntningar på oss – alla har trots allt inte gåvan
att vara evangelister. Den andra reducerar oss till att vara reklampelare för kyrkan
vars främsta roll är att annonsera ut kyrkans förträfflighet.
Det måste finnas ett sätt på vilket vi kan se församlingen som ”en armé av vanliga
människor”1 som sänts ut att förkunna och demonstrera Guds rike genom Kristus
utan att ha en förväntan på oss att bli något som vi inte är, eller reduceras till nånting mindre än vad vi borde vara.
Det är där BELLS kommer in. Jag tror att nyckeln är att utrusta troende att se sig
själv som ”de utsända” och att utveckla en serie missionella vanor som formar våra
liv och värdering och skickar ut oss i världen med frimodighet och fyllda av hopp.
Detta är de fem vanorna för mycket missionella människor.
Jag måste också lyfta fram Lynne Stringer och Judson Taylor som har korrekturläst
texten i den här boken. Deras snabba och effektiva arbeta har räddat mig från stor
förlägenhet.
Michael Frost,
Sydney, Australien

1. Felicity Dale, An Army of Ordinary People, (Carol Stream: Tyndale House, 2010).
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ATT LEVA

(vers 2, 5-6). När det kommer till den talade aspekten av deras tjänst ska evangelisten förkunna och de troende ska svara. Denna tvåfaldiga
syn kan summeras på följande sätt:

UPPSEENDEVÄCKANDE LIV
Innan vi går in på de fem vanorna specifikt
vill jag beskriva bakgrunden. Evangeliserande
mission fungerar effektivt när vi lever generösa,
gästfria, Ande-ledda, Kristuslika liv som missionärer till våra egna grannar. Det fungerar
också när evangelister mitt ibland oss kommer
med oss och delar Kristus med våra grannar.
Det är inte bara en bra evangelisationsmodell.
Det är den bibliska modellen.

PERSON

PRIORITERINGAR

FORM AV
TALAD TJÄNST

EVANGELISTEN

Tydlighet i evangeliet;
söker möjligheter

Frimodig
förkunnelse

EVANGELISERANDE
TROENDE

Bön; vaksamhet;
vist umgänge

Ödmjuka svar

Jag tror att Paulus antog att antalet evangelister
inte skulle vara så stort. Det verkar tydligt att
han tror att evangelisten kan vara lokal (som
Timoteos, se 2 Tim 4:5) eller gränsöverskridande
(som han själv). Han verkar också anta att några
evangelister skulle anta ledarskapsfunktioner i
lokala församlingar (se Ef 4:11), och bygga upp
församlingen till att bli alltmer evangeliserande. Medan det är en nödvändig gåva för alla
församlingar är det inte en gåva som givits till
varje troende. Snarare är varje troendes funktion, som jag tidigare beskrivit, att be brinnande böner och leva, i ord och handling, på ett
sådant sätt att icke-troende blir nyfikna och
börjar ställa frågor omkring deras tro och så gå
in i en evangeliserande dialog.

EN TVÅFALDIG SYN PÅ EVANGELISATION
I motsats till det vi oftast får höra, att varje troende är en evangelist, antar Paulus en tvåfaldig
syn på evangelisation. För det första bekräftar
han gåvan som en evangelist är (intressant nog
inte den gåva som de har utan som evangelisten
är i sig själv). För det andra skriver han som om
alla troende ska vara evangeliserande till sin
livsstil och inställning.
Han placerar definitivt sig själv i den första kategorin och ser sitt arbete inte bara som apostoliskt utan också som en evangelist. Men det
verkar inte som att han tror att alla kristna bär
ansvaret för den sortens frimodiga förkunnelse
som han själv är kallad till. Lägg märke till hans
beskrivning av denna tvåfaldige syn i hans brev
till kolosserna:

Petrus håller med Paulus i detta när han
skriver:

Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse.
Be då också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet,
så att jag kan predika hemligheten med Kristus – det
är för den jag är fängslad – och göra den känd och
tala som jag bör. Visa klokhet i umgänget med de utomstående och ta väl vara på tiden. Lägg alltid era ord
väl och ge dem sälta; ni måste veta hur ni skall svara
var och en. (Kol 4:2-6)

Var alltid beredda att svara var och en som kräver
besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar
illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt
förtal. (1 Pet 3:15-16)
Med andra ord, den bibliska modellen är att
ledare ska (1) identifiera, utrusta och mobilisera evangelister (där ledare som är evangelister
tar det primära ansvaret), och (2) inspirera alla
troende att leva uppseendeväckande liv. Om alla
troende lever ett liv som väcker frågor hos deras
vänner kommer möjligheterna att dela tron
flöda över och chanserna att den evangelisten
får förkunna frimodigt ökar.

För evangelister ber Paulus om tillfällen att dela
Kristus och för modet att förkunna evangeliet
tydligt och klart (vers 3-4). Men han föreslår inte
att kolosserna ber om detta för egen del lika
mycket. Istället ska den evangelistiska troende
be för evangelistens arbete, om att vara vis i hur
de beter sig mot andra och att söka tillfällen att
besvara utomståendes frågor när de kommer
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EN NY UPPSÄTTNING VANOR

vana, om man så vill) att sträva efter, vilket i sin
tur förstärker ett trossystem som värderar monogami, att äga hem, professionalism, konsumism och reproduktion. Det är förstås inte alla
amerikaner som värderar de här sakerna eller
vill ha dem. Och många av dem som värderar de
här sakerna kommer inte nödvändigtvis att utöva dem perfekt. Men de är förväntade samhälleliga praktiker som i sin tur formar kärnvärderingar i USA. På det här sättet skapas habitus
och reproduceras omedvetet utan någon form
av medveten strävan efter samstämmighet.

Att vara missionell är en vana! Och de fem vanor som jag ska beskriva kommer att hjälpa dig
befästa en missionell livsstil som kommer att
skapa frågor från icke-troende. Kopplingen mellan vår andlighet och våra handlingar är mycket större än många tror. Faktum är att Jesus och
Nya Testamentets författare såg en mycket mer
kraftfull integration av tro och handlingar, till
och med så att de fann det omöjligt att separera
dem. Att hålla isär person och deras handlingar
kan faktiskt vara väldigt farligt. Aposteln Jakob
skriver: ”Visa mig din tro utan gärningar, så
skall jag med mina gärningar visa dig min tro”
(Jakob 2:18).

Min poäng är att precis som eftersökta samhälleliga vanor formar samhällets värderingar, så
kan en individs personliga vanor forma den personens värderingar. Jag tror faktiskt att det här
är en aspekt av lärjungaskap som ofta tappats
bort. Vi behöver fostra vanor bland kristna som
i sin tur kommer att forma deras värderingar
och tro. Det är det som BELLS gör.

Det är mycket mer bibliskt att se handlingar
som ett kraftfullt beskrivning av den person
som utför handlingen. Den schweiziska psykiatrikern Carl Jung sa en gång: ”Du är vad du
gör, inte vad du säger att du ska göra”.

Det fanns en tid när kristna såg den dagliga
andakten som en nödvändig vana för att vårda
sin tro. Idag verkar det ha försvunnit, men när
det fungerade som bäst var det en daglig rytm
som skapade en kärlek till Bibel och bön. Försök
att föreställa dig hur detta med daglig andakt
blev så viktigt för våra föräldrar och deras
föräldrar. Utan tvekan har bibelstudium och
bön alltid varit en viktig värdering för kristna,
men över tid formades detta till en daglig rutin
som inkluderade att man läste en bibeltext, en
kort reflektion kring vad den betyder följt av
bön för behov och bekymmer. Snart producerade kristna förlag häften som skulle underlätta detta företag. När tiden gick behövde inte
kristna ledare förespråka bibelläsning och bön
direkt, istället pratade man om att ha andakt,
och de distribuerade häften och verktyg för att
underlätta den. Vanan blev effektiv. Och vanan
fördjupade värderingen som den skapades för
att forma.

Medan vi ofta ser vår tro uttryckas i handling
finns det också starka skäl att överväga att det
motsatta kan vara sant också, alltså att våra
handlingar kan forma vår tro.Som Aristoteles
sa: ”Vi är vad vi upprepat gör. Förträfflighet är
därmed inte en handling utan en vana.”
Översätt den tanken till tron. Tro är därmed
inte en handling, ett enskilt val eller ens bara
ett trossystem, det är en vana.
Den franska filosofen Pierre Bourdieu hänvisade till detta som habitus. Enligt honom utvecklar
samhället i stort ett komplext system av sociala
normer eller tendenser som styr beteendet och
tänkandet hos sina medlemmar. Med andra ord,
de praktiker och handlingar som ett samhälle
bekräftar formar i sin tur hur medlemmarna i
det samhället tänker. Habitus är det sätt samhället hjälper människor att tänka, känna och
agera på ett bestämt sätt, som i sin tur vägleder
dem.

Detta för mig tillbaka till min tidigare fråga
kring vad vi skulle kunna göra så att våra vänner blir så förvånade att de skulle ställa frågor
kring vad som driver oss och ge oss möjlighet
att prata om Jesus med dem. Jag tror att svaret
har något att göra med den sortens missionella
vanor som vi vill ska prägla våra församlingar.

Majoriteten av alla amerikaner, t ex, skulle
hålla med om att viktiga och eftersträvansvärda
milstolpar i livet är att gifta sig, göra karriär,
köpa hus och starta familj. Detta är exempel på
amerikanska habitus. Det är en praktik (eller
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TA ÖVER RIKET
Denna tvåfaldiga strategi var så effektiv att det
bokstavligen förvandlade det romerska riket.
Med evangelister och apologeter som Petrus och
Paulus som förkunnade evangeliet och försvarade dess integritet under en era präglad av
polyteism och hednisk vidskepelse, infiltrerade
hundratusentals vanliga troende varje del av
samhället och levde den sortens uppseendeväckande liv som skapade nyfikenhet kring det
kristna budskapet.

Julianus var bekymrad över att de kristnas
gästfria handlingar och filantropi vann över för
många av hans undersåtar. Han bestämde sig
för att sjösätta en offensiv mot dem genom att
mobilisera sina tjänstemän och det hedniska
prästerskapet till att vinna över de kristna i att
älska. Han påbjöd att ett system för att distribuera mat skulle startas och att vandrarhem
skulle byggas för fattiga resenärer. Han skrev:
”Varför ser vi inte att det är deras vänlighet mot
främlingar, deras omsorg om de dödas gravar och den
låtsade heligheten i deras liv som har gjort mest för att
öka ateismen? Jag tror att vi verkligen och sannerligen
borde praktisera var och en av dessa dygder… För det
är skamligt att när de ogudaktiga galiléerna stöttar
inte bara sina egna fattiga utan även våra, så ser alla
människor att vårt folk saknar hjälp från oss.” 2

De hängav sig själva till uppoffrande vänliga
handlingar. De älskade sina fiender och förlät
sina förföljare. De tog hand om de fattiga och
gav mat till de hungriga. Mitt i det brutala liv
som det romerska styret innebar var de mer
fascinerande annorlunda människor än någon
någonsin hade skådat. Faktum är att deras inflytande var så överraskande att till och med den
romerska kejsaren Julianus (331-363) fruktade
att de kanske skulle ta över riket. Han kallade
de kristna ”ateister” eftersom de förnekade
att de hedniska gudarna fanns, och trodde att
deras religion var en sjukdom, och skrev det här
direktivet till sina tjänstemän:

Det är kanske inte så överraskande att Julianus
nya sociala program misslyckades. Han kunde
inte motivera de hedniska prästerna eller de
romerska tjänstemännen att bry sig så mycket
om de fattiga. Han insåg inte att de kristna var
fyllda av den Helige Andes kärlek och fick motivation av Hans nåd. Budskapet de delade – att
Gud älskade världen – var totalt absurt för den
vanlige romaren. De hedniska gudarna brydde sig inte om människorna överhuvudtaget.
Och ändå, mitt i det hemska romarrikets värld
förkunnade de kristna inte bara Guds barmhärtighet, utan de demonstrerade den också. De
gav inte bara mat till de fattiga, de välkomnade
alla oavsett etnicitet. De förespråkade befriande sociala relationer mellan könen och inom
familjen. Den adlige omfamnade slaven. De var
bokstavligen det mest uppseendeväckande alternativa samhället, och deras beteende skapade
en omättlig nyfikenhet bland vanliga romare.
Det är klart att en evangelists förkunnelse skulle vara mycket mer effektiv i ett samhälle där
människor lever sådana uppseendeväckande liv.

”Vi måste särskilt observera den här saken och
på detta sätt skapa ett botemedel [för ”sjukdomen” kristen tro]. För när det blev så att de
fattiga negligerades och inte togs om hand av
[de hedniska] prästerna, då tror jag att de ogudaktiga galiléerna [de kristna] la märke till detta
och hängav sig åt filantropi. Och de har fått
övertaget till de värsta av handlingar genom
det anseende de får genom sådana handlingar.
För just som de som lockar barn med en kaka
och genom att ge dem kakor två eller tre gånger
får dem att följa med dem och sedan, när de är
långt borta från sina vänner, slänger ombord
dem på ett skepp och säljer dem som slavar…
med samma metod säger jag att galiléerna också börjar med sin så kallade kärleks-fest, eller
gästfrihet, eller bordets tjänande – för de har
många sätt att göra det på och kallar det därför
många olika saker – och resultatet är att de har
lett väldigt många in i ateism [alltså kristen
tro].” 1

Jag tror att detta var det som Paulus kallade att
vara ”en prydnad” för evangeliet, eller med ett
mer modernt språk, att göra evangeliet attraktivt. Han använder den här frasen i Titus 2:1-10,
när han uppmanar Titus att undervisa i den
sunda läran:

1. John Dickson, The Best Kept Secret of Christian Mission,
(Grand Rapids: Zondervan, 2010) p. 93.

2. Dickson, ibid. p. 94
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VILKEN SORTS LIV SKAPAR FRÅGOR?
Det finns en gammal kommunikationsteori
som säger: När förutsägbarheten är hög är
påverkan låg. Med andra ord, när publiken tror
att de vet vad du ska säga och du fortsätter med
att säga det så får dina ord väldigt liten effekt.
Å andra sidan, när publiken är överraskad eller
fascinerade kommer de att fundera länge på
vad de har hört.

Men du skall tala om för dem vad den sunda läran
kräver. Äldre män skall uppträda nyktert, värdigt och
behärskat, sunda i tron, kärleken och uthålligheten. På
samma sätt skall äldre kvinnor uppträda så som ett
heligt liv kräver, inte förtala någon och inte missbruka vin. De skall vara lärare i goda seder och fostra de
unga kvinnorna till att älska man och barn, att vara
anständiga, rena, husliga, goda och att underordna
sig sina män, så att inte Guds ord blir smädat.
Förmana på samma sätt de yngre männen att alltid
leva anständigt, och var själv ett föredöme i goda
gärningar. Din undervisning skall vara ofördärvad,
värdig, sund och oantastlig, så att dina motståndare
måste skämmas eftersom de inte hittar något ont att
säga om oss.

Detsamma gäller kristen uppsökande verksamhet. Kom ihåg att en av de primära handlingarna hos en evangeliserande troende är att skapa
nyfikenhet hos icke-troende vilket leder till
frågor och möjligheter att dela tron. Handlingar som filantropi och gästfrihet av kristna är
inte ovanliga idag, men de är heller inte oväntade. Om vi hör att en kristen affärsman skänkte
pengar till ett ändamål eller att en kyrka har
startat ett soppkök eller ett hospice väcker det
ingen uppmärksamhet. Det är förväntat. Jag
menar inte att kristen filantropi inte skulle
fortsätta som ett uttryck för den nåd vi tar emot
från Kristus, men det skapar inte frågor på det
sätt det kanske gjorde på 300-talet.

Slavar skall underordna sig sina herrar i allt och göra
dem till viljes, inte säga emot och inte stoppa något i
egen ficka. De skall alltid visa sig goda och trogna, så
att de på alla sätt är en prydnad för Guds, vår frälsares, lära.
Notera hur han avslutar listan med regler (v.10).
Han säger till Titus att undervisa sin församling
bestående av slavar och fria, unga och gamla,
att uppföra sig på det här sättet inte för att
vinna Guds nåd – den nåden erbjuds gratis i
Gud vår Frälsare. Istället insisterar Paulus på
att kristna lever på det här sättet för att göra
kyrkans lära attraktiv.

Det gör inte heller ett fint välmående medelklassliv i förorten. Återigen, jag säger inte att
vi inte ska leva våra liv på det sättet, men om
vi försöker leva uppseendeväckande liv, då är
knappast det att klippa gräs, säga hej till grannen, tvätta bilen, gå ut med hunden och köra
till kontoret varje dag en fascinerande livsstil.
Vi behöver impulsen att skicka oss utåt, in i
våra grannars liv, men också uppåt, in i en
djupare gemenskap med Jesus. Vi behöver bli en
gudfruktig, spännande, socialt äventyrslysten,
glädjefylld närvaro i andras liv. Jag tror att de
fem vanorna kommer att göra dig just sådan.

Inget skulle vara mer ifrågasatt i det första århundradet än en slav som älskade sin mästare,
eller en självbehärskad ung man, eller en äldre
kvinna som inte förtalade någon. Med andra
ord, det här var Paulus recept på en uppseendeväckande livsstil på sin tid. Vår utmaning är att
komma på vad som är uppseendeväckande på
samma sätt i det tjugoförsta århundradet.
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MISSIONELLA VANOR
Missionella vanor, som ibland kallas för missionell rytm eller missionella övningar, är de
vanor vi formar i våra liv som i sin tur skapar
vår missionella livssyn. Med missionell menar
jag allt vi säger och gör som gör andra uppmärksamma på Guds rike.

Jag ska förklara mer utförligt vad var och en av
BELLS-vanorna innebär i de kommande kapitlen, men låt mig poängtera att varje vana är
designad att forma en specifik värdering hos
den person som utövar den. Om du välsignar
tre personer varje vecka kommer du att bli en
mycket generös person. Om du äter tillsammans med andra kommer du att utveckla en
större kapacitet för gästfrihet. Om du utvecklar
vanan att lyssna till den helige Ande kommer
du att bli en alltmer Ande-ledd person. Om du
lär dig av Kristus kommer du antagligen att bli
mer och mer Kristuslik. Och om du för anteckningar över alla de sätt som du har blivit sänd
till din värld kommer du se dig själv som en
utsänd i allt större utsträckning, eller en missionär i ditt eget område. Med andra ord, varje
vana formar oss runt en specifik missionell
värdering:

Den sydafrikanske missiologen David Bosch
skrev: ” Mission är mer än, och helt skilt från,
att bara rekrytera människor till en församling
eller ett samfund, det är att göra människor
uppmärksamma på Guds universella rådande
genom Kristus.”. Med andra ord, mission kommer ur Guds rike. På det sättet är tankarna
kring mission och Guds rike ofrånkomligt sammankopplade. Mission är både att förkunna och
demonstrera Guds rike genom Kristus. Mission
handlar inte primärt om att kyrkan ska växa.
Det handlar mest om att treenig Gud råder. Om
kyrkan skulle växa som en konsekvens av detta
så får det bli så.
De av oss som inte har evangelistens gåva behöver odla vanor i våra liv som drar ut oss, in i
icke-troendes liv och inbjuder till den sortens
frågor som leder till att evangeliet delas. Om
våra enda vanor är att gå till kyrkan och fira
gudstjänst kommer det varken att koppla ihop
oss med icke-troende eller väcka deras nyfikenhet om vår tro.
Utmaningen är att utveckla vanor som förenar
oss som troende samtidigt som de också sänder
oss in i andras liv. Vi behöver också återkommande praktiker som inte tömmer oss på energi
och bränner ut oss, utan fyller på oss, förnyar
våra reserver och för oss in i allt djupare relation med Jesus. Jag har sett de följande vanorna
göra just det. De fem vanorna som förvandlar
mig, dig och världen är:
BLESS - VÄLSIGNA

Generositet

EAT - ÄT

Gästfrihet

LISTEN - LYSSNA

Ande-ledd

LEARN - LÄR

Kristuslik

SENT - UTSÄND

Missionär

BLESS
BLESS--VÄLSIGNA
VÄLSIGNA

Jag
Jagska
skavälsigna
välsignatre
trepersoner
personer den
den här
här veckan,
veckan,
varav
varavåtminstone
åtminstoneen
eninte
inte är
ärmedlem
medlem ii vår
vår
församling.
församling.

EAT
EAT--ÄT
ÄT

Jag
Jagska
skaäta
ätatillsammans
tillsammans med
med tre
tre personer
personer den
den
här
härveckan,
veckan,varav
varavåtminstone
åtminstone en
en inte
inte är
är en
en
medlem
i
vår
församling.
medlem i vår församling.

LISTEN
LISTEN--LYSSNA
LYSSNA

Jag
Jagska
skaavsätta
avsättaminst
minstett
etttillfälle
tillfälle till
till att
att lyssna
lyssna
till
tillAndens
Andensröst.
röst.

LEARN
LEARN--LÄR
LÄR

Jag
Jagska
skaavsätta
avsättaminst
minstett
etttillfälle
tillfälle för
för att
att lära
lära mig
mig
om
omJesus.
Jesus.

SENT
SENT--UTSÄND
UTSÄND

Jag
Jagska
skaföra
föradagbok
dagbokunder
underveckan
veckan över
över alla
alla sätt
sätt
som
somjag
jaghar
hargjort
gjortmänniskor
människor uppmärksamma
uppmärksamma
på
påGuds
Gudsuniversella
universellarådande
rådande ii Kristus.
Kristus.

Min poäng är detta: om du vill vara en generös,
gästfri, Andeledd, Kristuslik missionär - försök
inte bara lära dig de värderingarna utan utveckla de här vanorna! Jag är faktiskt nästan säker
på att de flesta församlingar har en mission
eller en vision som säger att de ska göra något
sådant här. Jag misstänker också att de flesta
medlemmarna i dessa församlingar läser dessa
och håller med om dem i teorin men har liten
aning om vad det egentligen innebär för dem
att leva ut dem mitt framför dem som ännu
inte blivit befriade av Kristus. Till er pastorer
och predikanter säger jag att ni inte behöver
predika de värderingarna om ni använder
vanorna. Vanorna kommer i sin tur att förlösa
värderingarna naturligt.
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DEN FÖRSTA VANAN:

1. UPPMUNTRANDE ORD
Det här är det lättaste sättet att välsigna någon.
Skicka ett kort, skriv ett mail, skicka ett sms.
Sänd dem några ord som bekräftar och uppmuntrar dem. Låt dem veta att du har lagt märke till något värdefullt hos dem. Mark Twain sa
en gång: ”Jag kan leva i två månader på en god
komplimang”. Jag har hört det sägas att uppmuntrande ord är som syre för själen. Vackert.
Ett uppmuntrande ord hjälper våra själar att
andas lättare.

BLESS - VÄLSIGNA
JAG SKA VÄLSIGNA TRE PERSONER DEN HÄR
VECKAN VARAV ÅTMINSTONE EN INTE ÄR
MEDLEM I VÅR FÖRSAMLING.
Den första vanan jag vill att du överväger att
ta till dig är det att välsigna andra. Jag skulle
faktiskt vilja att du välsignar tre personer varje
vecka - varav åtminstone en inte är medlem i
din församling; åtminstone en är medlem i din
församling; och den tredje kan vara vilket som.
Termen att välsigna kan ha olika betydelser.
Rent tekniskt beskriver det en handling som
helgar någonting eller någon genom en religiös
rit eller ord. Det engelska ordet bless kommer
från det gamla ordet bletsian vilket i sin tur
kommer från det protogermanska blodison som
betyder ”att helga genom att bestänka hedniska
altare med blod”.

Gary Chapman inkluderade uppmuntrande
ord som ett av hans fem kärleksspråk och
han beskriver dem som ett verbalt stöd för att
kommunicera kärlek. Men han gå längre än så.
Han identifierar vikten av empati i att välsigna
varandra med uppmuntrande ord:
”Uppmuntran kräver empati och att se världen
ur den andres perspektiv. Vi måste först lära oss
vad som är viktigt för den andre. Bara då kan vi
ge uppmuntran. Med verbal uppmuntran försöker vi kommunicera ’Jag vet. Jag bryr mig. Jag är
med dig. Hur kan jag hjälpa?’. Vi försöker visa
att vi tror på personen och dennes färdigheter.
Vi ger beröm och lovord.”3

Idag använder kristna ordet välsigna [bless] på
olika sätt. Oftast innebär det att önska välgång
eller lycka över någon annan. Även att välsigna
[bless] någon som just har nyst är ett uttryck för
god vilja och en önskan om fortsatt hälsa.

2. VÄNLIGA HANDLINGAR
Vem känner sig inte välsignad när någon gör
dem en tjänst eller ger dem någon sorts praktiskt stöd? Att klippa gräset hos en gammal
dam. Att sitta barnvakt för ett utmattat pars
barn. Att hjälpa en granne flytta. De här vänliga handlingarna tillför bokstavligen styrka till
deras armar. De lättar mottagarens börda. Sök
efter sätt att utföra vänliga handlingar i någons
liv.

Jag har hört att en del av etymologin för den
här termen är ”att tillföra styrka till en annans
arm”. Det innebär att när vi välsignar någon ska
vi bygga upp dem, fylla dem med uppmuntran
för att öka deras styrka och välgång.
(Förresten, jag vet kristna som ofta pratar om
att ”välsigna Gud” och eftersom det är omöjligt
för oss att tillföra styrka till Guds arm är det en
lite udda användning av termen. Anledningen
till det är dock att det gammalengelska ordet
bletsian också valdes för att översätta hebreiskans brk som betydde ”att böja knät, tillbe, prisa,
be om välsignelser”. En helt lämplig beskrivning av vår relation till Gud.)

Jag har ett gammalt ”Bara för idag”-kort från
Anonyma alkoholister som innehåller nio
dagliga löften som en tillfrisknande alkoholist
förväntas hålla som en del av programmet. Det
femte löftet är: ”Jag ska göra en god gärning för
någon utan att bli påkommen. Om någon vet
om det räknas det inte.” Visst är det bra?

Så vad innebär det att tillföra styrka till någons
arm? Vad som helst som lättar deras bördor i livet. Allt som hjälper dem andas lättare. Allt som
lyfter deras ande eller lindrar deras oro. Det kan
vara en liten sak eller en stor. I min erfarenhet
tar välsignelser oftast tre olika former.

3. Gary Chapman, The 5 Love Languages (Chicago: Northfield Publishing, 2010) p. 46. Översättning: Sara Möller.
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”Blessers versus Converters” (Välsignare vs. omvändare, övers. anm.). Forskaren hade tittat på två
team med korttidsmissionärer som hade besökt
Thailand med var sin specifik missionsstrategi.
Teamet som kallades ”välsignare” åkte med
intentionen att helt enkelt välsigna människor.
De såg som sitt uppdrag att välsigna vem som
än kom i deras väg på vilket praktiskt sätt de
kunde. Å andra sidan, omvändarna åkte med
den enda intentionen att omvända människor
och evangelisera vem de än mötte. Fergusson
summerade vad forskaren fann:

Jag säger inte att du måste göra hemliga vänliga handlingar som i AA, men principen är
densamma. Träna din själ och välsigna någon
annan genom att göra en god handling för dem
den här veckan. Det kommer inte bara att välsigna din själ utan kommer också att ge praktisk hjälp till någon annan och förhoppningsvis
kommer det med tiden fördjupa ert band till
varandra.
3. GÅVOR
Mottagaren av en gåva njuter av kärleken,
omtanken och ansträngningen bakom gåvan.
En gåva kan visa mottagaren att de är ihågkomna, att någon bryr sig och värderar dem. Och
jag pratar inte bara om födelsedagspresenter
eller julklappar. Jag menar totalt slumpmässiga
presenter. Nästan allt som någonsin skrivits
om kärlek pekar på att djupt nedlagt i den
ligger viljan att ge. En gåva är en symbol av den
tanken. Gåvor kan vara i alla storlekar, färger
och former. En del är dyra och andra är gratis.
En del gåvor ges av uppenbara anledningar. En
kämpande ensamstående mamma skulle uppskatta en korg med mat, eller den som råkat
ut för någonting hemskt skulle uppskatta att
muntras upp. Men en del gåvor är ingenting
annat än ett uttryck för att någon har tänkt på
mottagaren.

”För det första upptäckte de att ”välsignarna”
hade större social inverkan än ”omvändarna”.
Detta bevisade att ”välsignarnas” intention att
välsigna människorna och samhället omkring
dem resulterade i stora ’sociala förbättringar
och socialt gott’. För det andra, och det är det
här som var så förvånande, upptäckte man att
”välsignarna” också såg nästan 50 gånger så
många omvändelser som ”omvändarna”! ”Välsignarna” var 50 gånger så framgångsrika i att
hjälpa människor hitta vägen tillbaka till Gud!”
4

Det här beror säkert på den poäng jag beskrev
tidigare. När vi lever oväntade liv (vilket definitivt inkluderar att välsigna främlingar), finner
vi oss själva ifrågasatta av andra. Då har vi den
bästa möjligheten att dela hoppet i Kristus som
vi bär inom oss.

Och kom ihåg, som jag skrev tidigare, jag vill
att du ska välsigna åtminstone en av medlemmarna i din församling och en person som inte
är kristen. Detta innebär att välsignelserna studsar runt i din församling och medlemmarna
uppmuntrar varandra, ger varandra gåvor och
utför vänliga handlingar för varandra. Det innebär också att församlingsmedlemmarna sänds
ut till att välsigna icke-troende på de här sätten.
Se hur en kultur av välsignelser – ord, handlingar, gåvor – binder samman människor. Det leder
till att den kristna gemenskapen stärks medan
också medlemmarna sänds ut i utomståendes
liv på ett djupare sätt.
Och mer än så, den enkla handlingen att välsigna någon kan få enorm evangeliserande effekt
också. I sin bok ”Discover Your Mission Now!”
(Upptäck ditt uppdrag nu! övers. anm.) minns Dave
Ferguson att han läst en avhandling med titeln

4. Dave Ferguson, Discover Your Mission Now, Exponential
eBook Series, www.exponential.org/ebooks/discovermission/, översättning Sara Möller
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DEN ANDRA VANAN: EAT – ÄT

en sorts bön till Kristus, som till en gudom”.
Sedan, senare samma dag, ”samlades de igen för
att äta en harmlös måltid gemensamt”.

JAG SKA ÄTA MED TRE PERSONER DEN HÄR
VECKAN, VARAV ÅTMINSTONE EN INTE ÄR
MEDLEM I VÅR FÖRSAMLING.

I andra dokument från den här tiden hittar
man olika referenser till att man skilt
nattvarden från kärleksfesten som om de vore
två väldigt specifika samlingar. Detta kan vara
anledningen till att kejsar Julianus hade svårt
att hålla koll. Hursomhelst, en rytm utvecklades
så småningom där det var en regelbunden
vana för de tidiga kristna att fira nattvard på
morgonen och kärleksfesten på kvällen.

Tidigare citerade jag den tjuriga gamla kejsaren
Julianus som retade sig på de kristna i Rom på
300-talet för att de utövade en sån fantastisk
form av gästfrihet att de tog över riket. Han
beklagade sig för sina tjänstemän att en
av de kristnas metoder för att ”pervertera”
riket var deras så kallade kärleksfester eller
bordsgudstjänster. Han verkar osäker på
namnet på deras samlingar för han säger ”… de
har många sätt att genomföra dem och därför
har de många namn”.

Min poäng är detta, att äta tillsammans har
varit en central kristen vana sedan vår rörelses
början. Och inte bara att äta sakramentalt, som
i nattvarden, utan också att äta missionellt som
ett sätt att uttrycka kärlek till alla.

Så vad syftar han på egentligen? Och hur
många sätt fanns det egentligen att genomföra
dem på? Till en början så är det tveksamt om
han syftade enbart på nattvarden eller Herrens
måltid även om detta antagligen var en del
av den ursprungliga kristna kärleksfesten.
Det verkar som om de tidiga kristna måste ha
fokuserat en så stor del av sin livsstil och tjänst
kring bordet att utomstående som Julianus
blev förvirrade kring vad måltiderna egentligen
innebar.

Inbjudan att dela bordet är enormt
betydelsefullt i alla kulturer. Jag uppmanar
dig att utveckla vanan att äta med tre personer
varje vecka. Du kommer inte att behöva lägga
till en massa i ditt redan fulla schema. Du äter
redan tre gånger om dagen. Det är 21 måltider
på en vecka. Jag ber dig bara att ta med dig en
annan person till ditt bord tre av dem. Eller om
du vill ta en genväg, bjud in tre personer till en
av dem.

Vi vet förstås att korinthierna praktiserade
en gemenskapsmåltid som en del av deras
veckovisa vana eftersom Paulus tillrättavisade
dem för att de utövade den så bristfälligt i 1
Kor 11:17-34. Han är ursinnig på att deras så
kallade kärleksfester inte uttrycker kärlek alls
eftersom vissa personer lämnas utanför och
andra verkar äta i klickar snarare än som en hel
kropp av troende. Han fortsätter sedan med att
erbjuda dem ord som de kan använda när de
firar nattvard som indikerar att korinthiernas
kärleksfest inkluderade Herrens måltid som
centrum.

Måltiden kan vara en fin middag, eller det kan
vara frukost eller till och med en fika. Sitt bara
tvärs över bordet med tre personer den här
veckan och… prata. Bordet är ett fantastiskt
sätt att göra relationer jämlika. När vi äter
tillsammans upptäcker vi mänskligheten i varje
person. Vi delar berättelser. Och förhoppningar.
Och rädslor. Och besvikelser. Människor öppnar
upp sig för varandra. Och vi kan öppna upp så
att vi kan dela samma saker, inklusive vår tro på
Jesus. Som Alan Hirsch och Lance Ford skriver i
sin bok ”Right here, right now”:
”Att dela måltider tillsamman regelbundet
är en av de mest heliga övningar vi kan gå
in i som troende. Missionell gästfrihet är en
otrolig möjlighet att erbjuda Guds rike. Vi kan
bokstavligen talat äta oss in i Guds rike! Om
varje kristet hushåll regelbundet inbjöd en
främling eller en fattig person till sitt hem en

Sen omkring år 112 skrev Plinius den yngre, den
romerske guvernören över Bithynia-Pontus (idag
moderna Turkiet), ett brev till kejsar Trajanus
för att få råd om hur han skulle hantera kyrkan.
Han rapporterade att de kristna möttes ”på
en viss dag” tidigt på morgonen för att ”rikta

13

gång per vecka skulle vi bokstavligen förändra
världen genom att äta!”1

Jag minns när jag mötte en pastor från de
amerikanska sydstatsbaptisterna (som tar starkt
avstånd från bruk av alkohol, övers. anm.) i
Portland som berättade för mig att hans granne
hävdade att han gjorde den bästa margaritan i
hela Oregon och som regelbundet anordnade
margarita-och pokerkvällar i sitt garage.

Jag håller med. Det är förstås väldigt enkelt att
bjuda in väluppfostrade kristna människor till
ditt hem. Men tänk om vi skulle bjuda in icketroende eller fattiga till vårt bord? Tänk sen om
de skulle ge ett gensvar på vår gästfrihet och
bjuda in oss till deras hem? Skulle vår närvaro
vid deras bord innebära att vi bekräftar alla
deras värderingar? Ben Meyer pratar om detta
genom Jesu eget exempel. Efter att ha förklarat
att man på Jesu tid inte åt med någon som
tillhörde en annan socioekonomisk grupp, och
definitivt inte någon med en annan religion
(t.ex. att judar skulle äta med hedningar),
berättar han att Jesus vände uppochner på
detta:

Alla männen i grannskapet kom men
baptistpastorn tackade aldrig ja till en inbjudan
att vara med eftersom han tyckte att detta var
ett starkt vittnesbörd om hans tro. När jag
hörde detta frågade jag honom hur många
gånger hans granne hade ställt frågor om hans
tro på Kristus. ”Aldrig” var hans svar. Jag frågade
honom hur ofta han hade fått dela någonting
om sin tro med sin margarita-görande granne
och återigen var svaret ”aldrig”. Du förstår,
det finns inget ”uppseendeväckande” hos en
baptist som vägrar vara med på en margaritaoch pokerkväll. Det är förväntat. Jag utmanade
honom att tacka ha till nästa inbjudan han fick
och det gjorde han också. Grannen ramlade
nästan omkull av chocken. Baptistpastorn kom
med på samlingen i garaget och i enlighet
med sin övertygelse drack han bara läsk.
Ingen brydde sig. Det slutade med att han
fick fler samtal om tro än han haft på åratal.
En baptistpastor på en margaritakväll var en
överraskning. Det skapade frågor.

”… Jesu gärning var att vända på den här
strukturen: gemenskap först, omvändelse
sedan. Hans bordsgemenskap med syndare
innebar inget samtycke till deras synder, för
gåvan som var Guds rike tog inte bort något
av dess krav. Men i en värld där syndare stod
oundvikligt fördömda var Jesu öppenhet
emot dem oemotståndlig. Kontakt triggade
förkrosselse; omvändelse blomstrade ur
nattvardsgemenskapen. I den spända lilla värld
som var antika Palestina, där religiösa åsikter
var varpen och väven i den sociala ordningen,
var detta ett kraftfullt fenomen.” 2

Till en början ber jag dig bara bjuda in tre
personer till att dela ditt bord, varav åtminstone
en inte går till kyrkan. Men vad du kommer
att upptäcka är att människor kommer att
återgälda din gästfrihet. Du kommer att få
inbjudningar tillbaka. Och när det händer har
du stark missionell dragningskraft. Döm inte
livsstil eller mat- (eller dryckes-) vanor hos din
värd. Se möjligheten som en guldgruva för att
bygga missionella relationer. Låt gemenskap
föregå omvändelse.

Omvändelse blomstrade ur gemenskapen.
Vilket vackert uttryck. Vi ser det i Jesu närvaro
vid en måltid hemma hos en tullindrivare som
hette Sackeus (Luk 19:1-10). Hans gemenskap
med den syndfulle tillindrivaren ledde till
ånger och omvändelse. På samma sätt borde vi
vara lika villiga att ha som missionell vana att
äta med syndare.

1. Alan Hirsch & Lance Ford, Right Here, Right Now (Grand
Rapids: Baker Books, 2010) p. 203. Översättning Sara
Möller
2. Ben F. Meyer, The Aims of Jesus, (London: SCM, 1979) p.
161. Översättning Sara Möller
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DEN TREDJE VANAN:

Här är några råd för hur man utvecklar en
öppenhet för Andens maningar:

LISTEN - LYSSNA

1. AVSÄTT EN SPECIFIK TID
Försök inte koppla upp dig mot Gud den helige
Anden i farten. Sätt av en särskild stund varje
vecka. Jag ber bara om en (men om du vill göra
det oftare än en gång per vecka så kör på). Se
det som en värdefull stund i ensamhet med
bara dig och Gud.

JAG SKA AVSÄTTA MINST ETT TILLFÄLLE TILL
ATT LYSSNA TILL ANDENS RÖST.
Den tredje vanan jag vill att du ska odla är den
att lyssna till den helige Andes röst. Jag föreslår
att du sätter av en stund, helst i början av varje
vecka, där du stannar upp och skapar tid till
gemenskap med Gud.

2. RÖJ UNDAN DET SOM DISTRAHERAR DIG
Den som är otränad att lyssna till den helige
Ande bör alltid hitta sätt att undvika avbrott
genom beröring, syn, lukt, smak eller ljud.
Musik, ljud långt borta, en klockas tickande,
människoröster, en stilla bris, till och med
skrivna ord av andra i inspirerande böcker
– alla kommer att distrahera oss och mana
oss att lyssna till vad våra öron eller andra
sinnen snappar upp. Ju tystare ett rum eller
omgivningen är, desto mer passande att lyssna
till den Helige Anden. Jesus lärde oss ändå: ” när
du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren
och be… i det fördolda.” (Matt 6:6)

För många människor är detta att lyssna till den
helige Ande som att försöka höra radion på ett
stökigt café. Man hör reporterns röst men man
måste anstränga sig för att höra vad hon säger
över de andra gästernas babbel. Detta är samma situation som när du försöker lyssna efter
den helige Ande och för många personer eller
saker stör dig. Allt annat och alla andra behöver
”stängas av”.
Vi vet att den helige Ande är vår följeslagare
och källan till vår styrka, och för missionärer
är Anden en outtömlig källa till vishet. Hur
ska vi veta hur vi ska navigera genom livet, och
äta tillsammans med icke-troende och välsigna
dem utan att Andens röst får leda oss så att vi
inte faller för synd?

Hitta en bekväm position i en stol och sätt
dig i en ställning som på bästa sätt hjälper
dig till andlig koncentration. Att knäppa
händerna, sätta ihop handflatorna eller sätta
sig på händerna kan hjälpa dig bli omedveten
om dem. Att stänga ögonen i ett mörkt eller
dunkelt rum kan hjälpa till att undanröja
störande synintryck. Efter att ha tagit bort allt
som kan distrahera dig är du redo att lyssna.

Min erfarenhet när jag engagera mig i
människor omkring mig är att jag måste öppna mitt hjärta för den helige Anden att skilja
sanning från osanning, fantasi från kunskap,
det hedervärda från det skamliga. Om jag nu
uppmuntrar dig att välsigna andra och äta med
dem vore det oansvarigt av mig att inte samtidigt uppmuntra dig att lyssna till Anden.

3. SLÄPP IN GUD
Inled inte din meditation med att ställa frågor
eller berätta för den helige Ande vad du vill.
Han vet redan. Börja med att bara njuta av
Guds närvaro. Sitt tyst och låt den helige Ande
uppfylla dig. Djävulen kommer förmodligen att
påminna dig om dina synder och ovärdighet
och försöka få dig att misströsta. Du måste
alltid komma ihåg att Gud älskar dig eftersom
han skapade dig. Även om du är väl medveten
om din ovärdighet vill den helige Ande
verkligen bo i ditt hjärta, som är det tempel han
skapade till sig själv.

När vi lyfter upp eller öppnar hjärtat för Gud,
den helige Ande, brukar de flesta människorna
sköta snacket själva utan att ge utrymme för ett
svar. Du måste lära dig att lyssna. Du måste lära
dig att låta den helige Ande leda dina ord och
handlingar. Vad vi behöver lära oss som missionärer finns inte bara i böcker, utan också i den
helige Ande som ger oss de ord vi behöver så
att vi kan besvara andras frågor och hantera de
utmaningar vi får från dem.
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Med detta menar jag att missionärer verkligen
behöver veta hur de tyglar sin aptit genom
att tänka på vad Anden söker. Om jag går
tillbaka till vad jag sa tidigare om att äta och
dricka med icke-troende (en nödvändig vana
för missionären), behöver vi styras av Andens
maning för att se till att vi är gudfruktiga
exempel, sådana som skapar nyfikenhet och
intresse för vår tro. Att festa loss och skvallra
som alla andra är inte intressant för någon. Att
äta och dricka och välsigna andra på Andens
sätt kommer att vara förvånande för andra.

I såna stunder minns jag St Teresa av Avilas
ord: ”Om du är villig att Om du är villig att
stilla uthärda prövningen att inte söka egen
tillfredställelse, blir du en plats där Jesus älskar
att vara.”
Om du är en resultatinriktad person kommer
du snabbt vilja komma till skott och be Anden
om kunskap eller vishet eller mod eller
rättfärdighet eller vad det nu är du behöver i
din situation. Men innan du kommer dit, vila
bara i Hans närvaro. Låt Hans kärlek flöda över
dig. Att lyssna till den helige Ande kan bli en
källa till tröst, en källa till djup frid och en
källa till svar på problem för dig som det blivit
för mig. Att lyssna till Gud kan bli en av de
högsta formerna av bön.

Svårigheten för många som strävar efter att leva
missionella liv är att hantera spektrat mellan
att vara tillbakadragen och dömande på ena
kanten och att gå helt och hållet in i en social
situation som kan vara ogudaktig på den andra.
Det spektrat kan illustreras så här:

4. FÖLJ GUDS MANING
Anden kanske för fram namnet eller ansiktet
på en person du ska välsigna eller äta med
(vilket är anledningen till att du kanske ska
börja veckan med den här övningen). Anden
kanske uppenbarar din synd eller uppmuntrar
dig i din trofasthet. Anden kanske manar dig
att ta kontakt igen med någon du välsignade
förra veckan, eller Han kanske påminner dig
om något du borde ha sagt till någon men inte
gjorde. Du kommer att känna Hans närvaro
i ditt hjärta, och den närvaron kommer att
tillföra styrka till din arm och syre till din själ
och du kommer att fyllas av Hans belöningar:
kärlek, glädje, frid eller någon annan av Andens
frukter.

Fylleri
Skvaller
Frosseri

Fördömande
Högmod
Falsk fromhet

Missionella kristna är inte glada över att vara i
någon ände av spektrat. Men att försöka komma
på hur man stannar någonstans i mitten – en
gudfruktig, fascinerande, socialt äventyrlig,
glad närvaro i andras liv – är svårt. Jag tror inte
att vi är tillräckligt kloka att hitta den balansen
på egen hand. Det är där Andens missionella
röst kommer in. Hans maningar hjälper
oss att justera var vi står. Andens maningar
tillrättavisar oss när vi driver för långt åt ena
eller andra hållet, koreograferar vårt sociala
liv på ett sätt som förespråkar gemenskap med
icke-troende medan det också väcker deras
nyfikenhet om vår tro. Det är därför lyssnande
till den helige Ande är en av de fem vanorna
som förvandlar mig, dig och världen.

I Romarbrevet 8 beskriver Paulus en tydlig
skillnad mellan dem som ”lever efter köttet”
och de som ”lever efter anden [och] är andligt
sinnade” (vers 5). Även om en del människor
felaktigt har tolkat detta på ett överdrivet
dualistiskt sätt (kött är dåligt, ande är gott),
så förstår jag det som att Paulus pratar om
vilken världsbild den troende lever efter. Om
vi styrs helt av vår aptit kommer vi att drivas i
riktningar som inte är bra för oss. Men om vi
låter Anden leda oss kommer vi att vara fria att
njuta av vår aptit på ett försonat, gudfruktigt
sätt.
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Vissa läsare kan bli irriterade över Lewis referens till att vi ska bli ”små kristusar” men han
föreslår inte något hädiskt här. Istället förespråkar han att vi ska vara fulla av Jesu undervisning och exempel så att vi som Hans följare kan
efterlikna Honom. Vi kan förstås inte efterlikna
Kristus i Hans frälsningsdöd och uppståndelse,
undren och Hans dom över de orättfärdiga. Men
vi kan studera och undersöka Jesu person och
verk för att avgöra på vilket sätt olika delar av
Hans karaktär och handlingar kan efterliknas
av syndiga människor. Vi kan till exempel inte
dö för andra som Jesus gjorde men vi kan ge oss
själva till att tjäna andra. Att ”lära Kristus” hjälper oss förstå Jesus bättre och ger oss verktyg att
kunna tillämpa Hans exempel i våra liv.

LEARN – LÄR
JAG SKA AVSÄTTA MINST ETT TILLFÄLLE
FÖR ATT LÄRA MIG OM JESUS.
Uttrycket att ”lära sig Kristus” var vanligt bland
de första kristna, men inte något vi använder
idag. I de första århundradena av den kristna
rörelsen betydde omvändelse att vända ryggen
till de hedniska gudarna och ”lära sig Kristus”.
Detta innebar att man gick in i en period av
katekumenat då man hängav sig åt intensiva
studier av Jesu person och verk. Vi skulle må bra
av att införa en vana att studera evangelierna
själva idag.

Att sätta av en stund till att lära Kristus är inget
stort offer. Jag skyndar mig att påpeka att jag
uppmuntrar dig att fortsätta vilken regelbunden Bibelläsningsvana du än har just nu, men
att också lägga till den här intensiva studietiden till ditt schema. Låt mig föreslå tre saker du
kan göra med den stunden:

Det var högsta mode för några år sen att fråga
”Vad skulle Jesus ha gjort?” när man ställdes
inför ett livsval eller ett stort beslut. Jag tror att
om vi är sända till världen för att leva uppseendeväckande liv för att väcka nyfikenhet och
besvara människors frågor om hoppet som vi
bär inom oss så behöver vi mer än någonsin
veta vad Jesus skulle göra eller säga i en viss
situation. Och vi kan inte veta det utan djupa
och kontinuerliga studier av de Jesusbiografier
som skrevs av dem som kände Honom bäst –
evangelierna.

1. STUDERA EVANGELIERNA
Läs, läs om och läs om igen de fyra evangelierna. Jag vet att du tänker att du har gjort det
förr, men jag ber dig att utveckla en vana där
du verkligen genomsyrar din hjärna och själ
med de fyra evangelierna.

För några år sen skrev Alan Hirsch och jag en
bok om detta som heter ReJesus. Det är vår slutsats att kyrkan behöver ”återjesusa” sig själv. Vi
menar att vi behöver vara omslutna av evangelierna, helt och hållet genomsyras av Jesu ord
och handling. Vi tog vår utgångspunkt hos C.S.
Lewis som skrev:

Du kanske vill variera sättet du läser. Fundera på att läsa igenom det ena eller andra rakt
igenom vid ett tillfälle. Markus tar ungefär 90
minuter, Johannes omkring två timmar, och
du kan komma igenom Matteus och Lukas på
ungefär 2,5 timmar vardera. Att läsa dem i ett
svep hjälper dig se de stora penseldragen och
komma in i deras tematliga och språkliga rytm.

”På samma sätt existerar kyrkan inte för något
annat än för att föra människor till Kristus och
göra dem till små kristusar. Gör den inte det, så
är alla katedraler, präster, missionärer, predikningar, ja själva Bibeln endast ett slöseri med
tid. Gud blev människa för intet annat syfte än
detta. Det är till och med tvivelaktigt om hela
universum skapades för något annat syfte. Det
sägs i Bibeln att hela universum skapades för
Kristi skull och att allt skall samlas i honom.”1

Du kan förstås också läsa dem i delar. Och du
kan läsa dem med hjälp av kommentarer eller
andaktsmaterial. Allt jag begär är att du skapar en vana att alltid knyta an till Jesus genom
Bibelns ord.

1. C. S. Lewis, Kan man vara kristen? (Örebro, Libris, 1992),
s. 183
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2. LÄS OM JESUS
Det finns så många akademiska och populärvetenskapliga böcker som skrivits om Jesus att det
kan vara svårt att välja. Tillåt mig föreslå ett par
som jag har skrivit. Jesus the Fool (Baker, 2010)
studerar hur Jesus omformar vår konventionella vishetstradition. Som jag nämnde tidigare är
min bok, som jag skrivit med Alan Hirsch och
som handlar om kyrkans behov av att återupptäcka Jesus och Hans budskap, ReJesus (Baker,
2009), användbar för kyrkliga ledare.

Den här boken hjälpte mig förstå vilken livsstil
Jesus vill att Hans följare ska ha mer än nån
annan. Den förklarar verkligen varför det är
bättre att leva på Jesu sätt än något annat.

Jag skulle också rekommendera akademiska
verk som The Challenge och Jesus: Rediscovering Who Jesus Was and Is (IVP, 1999) av N.T.
Wright, och Jesus According to Scripture: Restoring the Portrait from the Gospels av Darrell
Bock (Baker, 2002) och Jesus and the Gospels
(B&H Academic, 1997) av Craig Blomberg. Titta
också efter något om Jesus av Ben Witherington. På en mer populärvetenskaplig nivå kan
du titta efter Tim Kellers King’s Cross: The Story
of the World in the Life of Jesus (Dutton, 2011).
Nedan har jag tagit med en lista med 10 bra
böcker du kan använda.

Mealtime Habits of the Messiah
Conrad Gempf (Zondervan, 2005)
En rolig, komisk och informativ bok som tittar
på 40 av Jesu möten med andra, med frågor
för reflektion. Jesus: levande, rolig, engagerand,
varm och ibland farlig. Den här ger dig en
extra skjuts för dagen.

Jesus som hötorgskonst
Rob Bell. (Marcus förlag, Örebro 2006)
Rob tittar på hur Jesus vill speglas i kristna
gemenskaper idag. Jesu väl undersökta
judiska bakgrund är fascinerande. Enkel men
betydelsefull.

A Spectator’s Guide to Jesus
John Dickson (Blue bottle books, 2005)
Baksidan sammanfattar det väl: ”Om du nånsin
har undrat hur en korsfäst palestinsk lantis
kunde vinna förtroendet hos 2 miljarder troende kristna idag kommer den här boken att ge
dig några svar.” Verkligen användbar historisk
undervisning som väger upp en del av skräpet
som finns!

The Life: A Portrait of Jesus
J. John (Authentic Media, 2003)
En mycket bra introduktion till den människa
som lever och andas i det kristna evangeliets
centrum: Jesus från Nasaret. Lätt att läsa med
användbara svar på några av de vanliga frågor vi alla har om Jesu liv. Läs den och ge den
sen till nån av dina icke-kristna vänner.

Den Jesus jag aldrig känt
Philip Yancey (Libris, Örebro, 2000)
Nu en klassiker. Yancey avslöjar en Jesus som
är briljant, kreativ, utmanande, orädd, empatisk, oförutsägbar och totalt tillfredsställande.
Väldigt bra läsning.

Following Jesus: A Non-Religious Guidebook
for the Spiritually Hungry
Dave Roberts (Relevantbooks, 2004)
Den här kommer att revolutionera din vandring
med Gud och uppenbara ett perspektiv på
Jesus du aldrig sett förut. Utforskar hur en verklig, dynamisk relation till Jesus ser ut. Utmärkt,
speciellt om din tro börjar bli lite trött.

God in the Flesh - Don Everts (IVP, 2005)
Don tittar på Jesus genom hur de som mötte
Honom reagerar. Den verklige Jesus hoppar
ur sidan och kommer till liv som en sympatisk
person och väldigt, väldigt cool. Bra till
personlig andakt eller kanske en hemgrupp.

Paradoxy: Coming to Grips with the
Contradictions of Jesus
Tom Taylor (Baker, 2006)
Den här avslöjar några av de grundläggande
mysterierna i Jesu upp-och-ner-vända undervisning (t.ex. dö för att leva, tjäna för att regera,
vandra i tro och inte bara i det du ser etc).

Jesus Through Middle Eastern Eyes
Kenneth Bailey (SPCK, 2008)
Mer än 400 sidor, en väldigt utförlig efterforskning som sätter Jesus i sitt socio-politiska och
religions-kulturella sammanhang. Utmanande
men nödvändig läsning för dem som vill förstå
Jesus.
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The Jesus of Suburbia: Have We Tamed
the Son of God to Fit Our Lifestyle?
Mike Erre (W Publishing Group, 2006)
Har vi nöjt oss med en urvattnad, trygg, bekväm kristen tro? Mike målar en spännande,
inspirerande och mäktig bild av den verklige
Jesus. Han utmanar oss att ta emot budskapet
om Jesus Kristus som en revoutionär, livsomvandlande, kulturförvandlande rörelse från
Gud. Briljant! Bra för att få igång dig att leva ett
radikalt liv där du självuppoffrande följer Jesus!

Godspell (1973)
Visst, det är en musikal som utspelar sig i New
York City (en sekvens utspelar sig t.o.m. på
taket till det då helt nya World Trade Center),
men det är en glädjefylld meditation över
Jesu undervisning, speciellt liknelserna och
Bergspredikan, och hur de togs emot i 70-talets
omvälvande kulturella klimat. Kontroversiell när
den kom, men den hjälper oss se glädjes i Jesus
och Hans vision för världen.
Jesus of Nazareth (1977)
Egentligen ingen film utan en sex timmar lång
miniserie regisserad av Franco Zeffirelli. Den
fördjupar verkligen bifigurerna på ett sätt
som förmedlar bredden och djupet i hur Jesus
påverkade sina samtida.

Pastorer kanske också vill bygga upp en samling
material att läsa, inklusive kapitel från föredragna böcker, artiklar och bloggar, som underlättar för deras församlingar att lära Kristus.

Jesus of Montreal (1989)
En kanadensisk film om en grupp skådespelare
som sätter upp ett oortodoxt men erkänt
passionsspel som uppbådar den katolska
kyrkans motstånd. Daniel, den skådespelare
som porträtterar Jesus, finner att hans eget
liv börjar spegla den riktige Jesus liv. Detta är
en smart återberättelse som poängterar Jesu
motstånd mot organiserad religion.

3. TITTA VIDARE
Varför inte bygga upp ett bibliotek med filmade
versioner av evangelierna? Eftersom ingen enskild skildring av Jesu liv helt kan göra Honom
rättvisa tycker jag det underlättar att utforska
olika filmer för att få en bättre förståelse för
vad evangelierna lär. Ett par av dem (Godspell
och Jesus of Montreal) är egentligen inte filmer
om Jesus själv, men de fångar på ett vackert sätt
olika aspekter av Hans karaktär och handlingar.
Och om du inte gillar någon av de mer konstnärliga filmerna på min lista nedan finns det
många fler att välja mellan som kan sökas fritt
på internet. Och glöm inte den charmiga animerade filmen The Miracle Maker (2000), där
Jesu dagliga upplevelser porträtteras av dockor,
medan liknelser, tillbakablickar, minnen och
andliga möten skildras på det traditionella tecknade sättet. Väldigt smart gjort. Hursomhelst,
här är några av mina andra favoriter:

The Passion of The Christ (2004)
Mel Gibsons djupt personliga film om Kristi
död inspirerades inte bara av evangelierna
utan också av korsvägsstationerna och Anne
Catherine Emmerichs, en stigmatiserad
nunnas, syner. Men dess starka, grymma
skildring av Kristi lidande är oförglömligt. Mer
än nån samtida regissör fångar Gibson den
stora övernaturliga konflikt som ger mening till
Kristi död.
Du kanske har noterat min kommentar tidigare
om att vi behöver genomsyra våra sinnen och
själar med berättelsen om Jesus. Det är inte
bara ett gulligt uttryck. Jag menade det. Genom
bibliska studier, teologisk läsning och t.o.m. att
titta på film (oavsett hur begränsade var och en
må vara), kommer vi sakta men säkert att orientera våra liv kring det som är av Kristus, och vi
blir djupt förtrogna med Hans story så att vi
kan dela den när nån frågar oss om det hopp
som vi har i Honom.

The Gospel According to
St. Matthew (1964)
Regisserad av den kontroversielle italienska
filmaren Pier Paulo Pasolini, där varje
mening i dialogen kommer direkt från
Matteusevangeliet. Jesus bär en svarthuvad
rock och verkar farlig och radikal. Filmen är
konstnärlig och jordnära och understryker
de revolutionära dragen i Kristi budskap.
Efter att ha sett detta kan du förstå varför
myndigheterna ville korsfästa den här killen.
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människor att se det och säga ’Jag vill se vilken
värld de kommer ifrån’.”2

SENT - UTSÄND

Den fråga som självklart kommer är då hur
Guds rådande ser ut? Om ditt liv ska göra
människor uppmärksamma på Hans rådande,
vad är det då du ska peka på? Låt mig föreslå
några saker. Jag har lånat dem från olika böcker
av N.T. Wright och har förklarat dem mer utförligt i ”The Road to Missional”.3

JAG SKA FÖRA DAGBOK UNDER VECKAN
ÖVER ALLA SÄTT SOM JAG HAR GJORT
MÄNNISKOR UPPMÄRKSAMMA PÅ GUDS UNIVERSELLA RÅDANDE I KRISTUS
Den sista vanan handlar om att börja identifiera dig som missionär – en utsänd – genom
att föra dagbok över alla sätt som du gör
människor uppmärksamma på Guds rådande.
Du kan skriva ner något varje dag eller avsätta
lite tid i slutet av varje vecka och se tillbaka på
de sista sju dagarna för att minnas hur du har
antingen förkunnat eller demonstrerat Guds
universella rådande, även om det är på det allra
minsta vis.

1. FÖRSONING

Eftersom försoning mellan Gud och mänskligheten är det centrala för Kristi verk på korset
känns det naturligt att försoning skulle vara ett
grundläggande tecken på Guds rådande och
styre. Försoning mellan Gud och mänskligheten,
mellan jude och hedning, slav och fri, svart och
vit och asiatisk och latinamerikansk osv. Vi ska
både förkunna försoning (kämpa för den, beskriva, förklara, förespråka den) och demonstrera
den (försonas med andra, förmedla försoning
mellan andra). I den här femte missionella vanan
vill jag att du börjar skriva ner alla de sätt varje
vecka som du har gjort andra uppmärksamma (i
ord eller handling) på den försonande aspekten
i Guds rådande. Du kanske har gjort det på din
arbetsplats, genom att medla mellan stridande
kollegor. Eller du kanske har försonats med en
vän eller släkting som du har hållit avstånd från.
Du kanske har delat evangeliet om att Gud har
försonat oss med sig själv genom sin son Jesus
med någon. Ju mer du skriver ner de här sakerna, desto mer kommer du att leva ut dem.

Vår engelska term mission (liksom svenskans
mission, övers. anm.) kommer från latinets
missio, som betyder att sända, att skjutas ut
eller bli utknuffad. Ordet användes nästan
uteslutande för att beskriva en person som reste
utomlands för att sprida kristendomen. Nyligen
har vi börjat använda termen för att beskriva
alla kristna som försöker förhärliga Gud i sina
vardagsliv. Om, som vi sa förut, mission är att
göra människor uppmärksamma på Guds universella rådande genom Kristus, då borde alla
troende se sig själva som missionärer.
Som jag förklarade tidigare innebär inte detta
att varje troende h, men det innebär att varje
troende behöver ta sin kallelse att göra andra
uppmärksamma på Guds rådande på allvar. I
min bok ”The Road to Missional” hänvisar jag till
att våra liv ska vara som en trailer ett smakprov
för en kommande film:

2. RÄTTVISA
Det är inte sant som somliga säger att evangelikaler alldeles nyligen börjat intressera sig för
social rättvisa. Faktum är att kristna länge har
identifierat Bibelns kallelse att försvara och
upprätthålla alla människors värdighet och
välbefinnande, särskilt de fattiga och maktlösa.

”En trailer är ett smakprov, en kortfilmsversion av den film som ska komma snart, och de
innehåller oftast de bästa specialeffekterna eller
de roligaste scenerna eller de mest romantiska stunderna beroende på filmen. Titta på de
andra i salongen efter en trailer. Om den har
gjort sitt jobb kommer nån person att vända sig
till sin granne och säga ’Jag vill se den filmen’.
Detta är en jättebra metafor för den missionella
församlingen. Om den gör sitt jobb väl kommer

2. Michael Frost, The Road to Missional (Grand Rapids:
Baker Books, 2011), sid. 29
3. Michael Frost, The Road to Missional (Grand Rapids:
Baker Books, 2011), sid. 104-112
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De har sett detta som ett grundläggande uttryck för Guds rådande, ett rike där alla har nog
och ingen är marginaliserad eller ofördelaktigt
behandlade. Kristna storheter som John Wesley,
Lord Shatesbury, Charles Spurgeon och Charles
Finney ledde kampanjer för att samhället skulle
bli bättre, oavsett om det handlade om fängelsereformer, arbetsreformer, avskaffa slaveriet
eller nykterhetsrörelsen. Mer nyligen har evangelikala ledare som John Stott, Ron Sider och
Jim Wallis förespråkat kristet engagemang för
fattigdomsbekämpning, mot krig, miljöarbete
och migrationsfrågor. Idag finns det en mängd
sätt vi kan sändas ut att demonstrera den här
aspekten av Guds rådande, oavsett om det handlar om att utrota trafficking, förespråka fair
trade-produkter eller kampanjer kring rent vatten för alla. Det finns nu nya rörelser som vill
uppmuntra kristna att kämpa mot hemlöshet
eller att stödja barn med dåliga förutsättningar.
Oavsett om du helt enkelt skänker pengar till
ett arbete, skriver under ett upprop eller öppnar ditt hem för de fattiga, skriv ner sätten som
du sänds ut att visa rättvisa i din värld den här
veckan.

”För odjuren kan inte uppskatta den [skönheten] och änglarna är, antar jag, ren intelligens.
De förstår färger och smaker bättre än vår
främsta vetenskapsman men har de näthinnor
eller smaklökar? Jag tror att ’den naturliga
skönheten’ är en hemlighet som Gud har delat
med bara oss. Det kan vara en av anledningarna
till att vi skapats.”4
Om skönhet är ett uttryck för Guds rådande behöver vi tänka över hur vi bjuder in våra vänner
i den. Ta med dem på cykelturer. Bestig berg. Gå
längs stränder. Möten med verklig skönhet kan
hjälpa oss tänka på Psalm 8: ” När jag ser din
himmel, som dina fingrar format…vad är då en
människa att du tänker på henne…?” Rudolph
Otto, en tysk teolog, listade flera gensvar som
vanligtvis uppstår i ett översvallande möte med
Gud. De inbegriper en känsla av majestät, dess
onåbarhet, en känsla av fascination som medför
både rädsla och attraktion. Han pratar också
om en känsla som aldrig kan beskrivas fullt
ut, bara upplevas, den känslan att vi är betydelsefulla nog att bjudas in i ett möte med den
Helige (som han kallade det), men i dess närhet
blir vi överväldigade och görs medvetna om vår
egen litenhet. Såna erfarenheter av den transcendenta är inte bara skrämmande utan också
lugnande. Vi behöver dem.

3. SKÖNHET
Det här förvånar ibland människor när jag
nämner det. Försoning och rättvisa är logiskt.
Bibeln är full av hänvisningar till såna saker.
Men skönhet som ett uttryck för Guds rådande?
På allvar? Men ju mer du tänker på det desto
mer verkar det logiskt. Var känner du dig oftast
närmast Gud om inte på en bergstopp eller en
strand eller där det finns naturlig skönhet? För
inte en vacker katedral eller ett musikstycke dig
närmare skaparen av all sann skönhet? För några år sen rördes jag till tårar när jag lyssnade
till viss musik (det var bara musik, inte kristen),
och jag minns att jag undrade för mig själv
varför musik fanns. Den enda anledningen jag
kunde komma på var att det var en Guds gåva
till sitt folk, kristna och icke-kristna likvärdigt,
och att vi kunde se Honom i den även om den
var skriven av en lättsinnig Mozart snarare än
en gudfruktig Wesley. C.S. Lewis misstänkte
detta när han skrev:

Men förutom den naturliga skönheten tror
jag att vi skulle hänge oss åt att skapa vacker
musik, konst, hantverk och mat, och bjuda in
andra att vara med. Försök hitta sätt att uppmärksamma andra på Guds universella rådande
genom Kristus genom att observera Hans skapelse och att själv ge uttryck för skönhet.

4. C. S. Lewis, quoted in Philip Yancey, “Neat! Way Cool!
Awesome!”, Christianity Today, March 7, 1997. Översättning: Sara Möller
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4. HELHET
I Lukasevangeliet 7 sänder den fångne Johannes
Döparen iväg sina efterföljare för att dubbelkolla att Jesus verkligen var Messias. Jesu svar
på deras fråga om Hans identitet är verkligen
intressant. ”Gå och berätta för Johannes vad ni
har sett och hört: blinda ser, lama går, spetälska
blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga
får ett glädjebud.” (Luk 7:22). Med andra ord,
det intyg Han visar upp för att bevisa att Han
är Messias som inför Guds universella rådande
är att trasiga människor reses upp igen. Han
helar de blinda, de lama, de spetälska och till
och med de döda som ett bevis för att Guds rike
kommer i härlighet.
Därför verkar det logiskt att helhet, att trasiga
människor blir hela, är ett grundläggande bevis
på Guds rådande idag. Många kristna är förstås
hängivna i att ge helande till andras liv, läkare,
sjuksköterskor, psykologer, terapeuter osv.
Och jag vill uppmuntra er som viktiga uttryck
för Guds rådande. När kristna ger akut hjälp till
offer för naturkatastrofer visar vi hur Guds rike
ser ut. När vi hjälper till att reparera ett trasigt
äktenskap gör vi samma sak. När en kristen
yrkesutövare i sjukvården bemöter en patient
med värdighet och nåd medan de behandlar
deras kropp kan vi tydligt se det som ett sätt
att reflektera Guds verk. Men jag vill gå längre
och säga att mer än dessa praktiska uttryck för
helande borde vi också be om det övernaturliga
helandet i människors liv.
Genom att utveckla vanan att kort skriva ner
de olika sätt (små och stora) som du har gjort
människor uppmärksamma på Guds rådande
genom försoning, rättvisa, skönhet och helhet
kommer du att finna att du mer och mer identifierar dig som en utsänd. Och kom ihåg att du
kan göra människor medvetna om dessa saker
både genom att prata om dem (vittna) och att
demonstrera dem (handling).

22

DJUPGÅENDE, NÄRHET

”Att promenera 10 minuter efter frukost” formades till en vana efter 50 dagar för en annan
deltagare.”1

& ANSVAR
Det borde vara uppenbart vid det här laget att
jag inte bara förespråkar dessa fem vanor som
ett engångs-program. Jag vill att du tar med de
här vanorna som en central rytm i ditt liv. Du
förstår, att göra ett korttidsprojekt som Leva
med mål och mening i 40 dagar är jättebra.
Men missionell effektivitet växer exponentiellt
ju längre vi lever ut de här vanorna och ju djupare vi tar dem.

Jag ber dig göra något betydligt mer utmanande än att äta en frukt till lunchen. Från Deans
forskning verkar det som att det kanske bara tar
några veckor att utveckla en basal vana som att
dricka ett glas vatten varje dag, men att förändra och utveckla nya vanor är mer komplext och
kan ta månader av medveten utövning.
Av den anledningen föreslår jag att ett enkelt
system där man hålls till svars behöver finnas
för att försäkra sig om att människor förblir
överlåtna till vanorna under en längre tidsperiod. Mitt förslag är att församlingsmedlemmar
grupperas i trioler, minigrupper som träffas
varje vecka för att hålla varandra ansvariga
kring vanorna, men också uppmuntrar och stöttar varandra och hjälper dem lära av varandras
erfarenheter i att leva ut vanorna. Jag kallar
dessa grupper för DNA-grupper (eng. Discipleship, Nurture, Accountability, sv. Djupgående,
Närhet, Ansvar).

Detta skapar ju frågan, hur lång tid tar det för
oss att skapa en vana? I sin bok Making Habits,
Breaking Habits: Why We Do Things, Why We Don’t,
and How to Make Any Change Stick [Skapa vanor,
bryta vanor: varför vi gör saker, varför vi inte
gör dem och hur vi får förändring att fastna] säger Jeremy Dean att det tar mycket längre tid än
vad vi trott. Deans forskning inkluderade frågor
till 100 personer som fick välja en vardagsaktivitet som de ville forma till en vana. De valde alla
något som de inte redan gjorde och som kunde
upprepas varje dag. Många var hälsorelaterade,
folk valde saker som att ”äta en frukt till lunchen” och ”springa 15 minuter efter middagen”.
Sedan loggade de in på en hemsida i 84 dagar
och rapporterade huruvida de hade utfört sin
aktivitet eller inte, samt hur automatiskt beteendet hade känts. Dean fann följande:

Varje grupp träffas en gång i veckan för att
fråga och besvara ett antal frågor. Du kanske
är bekant med Neil Coles Life Transformation
Groups,2 som har ett liknande format. När det
gäller DNA-grupperna föreslår jag att frågorna
formas kring de fem vanorna. Mot slutet av det
här kapitlet har jag tagit med ett formulär som
varje medlem kan fylla i varje vecka som förberedelse till sin DNA-träff. Det innehåller frågor
som ”Vem har jag välsignat den här veckan?”
och ”Vad hörde jag från den helige Ande den
här veckan?”. Det har också med frågor som
”Vilka frågor, problem eller kunskap kom ur
vanorna den här veckan?”. Min förhoppning angående DNA-träffarna är att varje medlem inte
bara rapporterar om huruvida de har utfört
vanorna den veckan utan att de också låter sig
börja formas som missionärer genom vanorna.
En DNA-träff borde uppfylla följande mål:

”Det enkla svaret är att, baserat på de deltagare
som kom in med tillräckligt med uppgifter, tog
det 66 dagar tills en vana hade formats. Som
du kanske förstår fanns det stor variation i hur
lång tid det tog för en vana att formas beroende
på vad personerna försökte göra. Personer som
lovade att dricka ett glas vatten efter frukost
kom upp i maximal automatik redan efter
ungefär 20 dagar, medan de som skulle äta en
frukt med lunchen tog i alla fall dubbelt så lång
tid på sig att forma en vana. Träningsvanorna
som var svårast var ”50 situps efter morgonkaffet” vilket inte var en vana ens efter 84 dagar för
en deltagare.

1. Jeremy Dean, Making Habits, Breaking Habits: Why We
Do Things, Why We Don’t, and How toMake Any Change
Stick (Boston: De Capo Press, 2013) p. 6.
2. För mer information om Life Transformation Groups
(eng), se http://www.cmaresources.org/article/ltg
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1. DJUPGÅENDE
Genom att fråga varandra om vilka frågor,
problem eller kunskap som kom ur de fem
vanorna under veckan kan medlemmarna i din
DNA-grupp hjälpa dig processa dina svar och
förhoppningsvis fortsätta med större insikt och
frimodighet. Till exempel, om du åt med någon
som erkände att de hade problem i sitt äktenskap kan dina vänner i gruppen hjälpa dig
utforska hur du kan hjälpa dem. Om en granne gjorde dig förbryllad genom att fråga om
samkönade äktenskap eller berättade för dig
att de utforskade buddism, eller ställde frågor
om en del av Bibeln du inte är bekant med, kan
dina DNA-vänner hjälpa dig tänka igenom hur
du kunde gett bättre respons. Tillsammans kan
ni studera Bibeln för att utveckla bibliska svar
på de frågor som väcktes. Genom att dela vad
ni har lärt er om Jesus den veckan kommer ni
också att undervisa varandra om Guds Ord. Ni
kommer med andra ord att hjälpa varandra gå
på djupet baserat på era missionella upplevelser
genom de fem vanorna.

Som vi såg tidigare behöver vi hålla oss till de
här fem åtagandena (välsigna, äta, lyssna, lära
och sända) under en längre tid för att de ska
bli vanor. Djupet, närheten och ansvaret som
är inbyggt i DNA-grupperna är nödvändigt för
att hjälpa dig hålla fast. Men kom ihåg, jag ber
dig inte göra något smaklöst eller otrevligt. Att
välsigna människor ger dig tillfredsställelse. Att
äta med andra är roligt. Att lyssna till Anden
och lära från Jesus är andligt berikande. Och att
skriva ner alla sätt du uppmärksammar andra
på Guds rådande är uppmuntrande.

2. NÄRHET
Om du har haft en ovanligt stressig vecka eller
dina barn är sjuka och du inte får sova eller om
du känner dig uttömd och inte kan ge mer kan
du dela detta med din DNA-grupp. DNA-processen är inte till för att slå ner dig när du misslyckas och inte kan uppfylla de fem vanorna.
Den finns för att uppmuntra och stötta dig när
du känner att det blir för mycket.
3. ANSVAR
När jag nu har sagt det så finns dock din DNA
där för att ställa dig till svars om du inte har
uppfyllt de fem vanorna pga lathet eller rädsla.
De ska hålla dig till ansvarig kring de åtaganden ni har gjort tillsammans. Att veta att dina
vänner kommer att kolla av med dig borde ge
dig lite kraft till att fortsätta med vanorna. Och
om Anden skulle påminna dig om nåt område
i ditt liv där du behöver omvändelse kan du bekänna detta inför din DNA-grupp så att de kan
hålla dig ansvarig kring de nya val som Andens
röst har kallat dig till. Om Jesu undervisning
har påverkat dig till att omvärdera dina prioriteringar kan du dela detta med din DNA-grupp
och be dem hålla dig ansvarig kring detta.
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BELLS-UTMANINGEN
UTVÄRDERINGSFORMULÄR
VEM VÄLSIGNADE JAG DEN HÄR VECKAN?
Namn

Ord

Handling

Gåva

1
2
3

VILKA FRÅGOR, PROBLEM ELLER KUNSKAP KOM UR DEN HÄR VANAN UNDER VECKAN?

VEM ÅT JAG MED DEN HÄR VECKAN?
Namn
1
2
3

VILKA FRÅGOR, PROBLEM ELLER KUNSKAP KOM UR DEN HÄR VANAN UNDER VECKAN?
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VAD HÖRDE JAG FRÅN DEN HELIGE ANDE DEN HÄR VECKAN?

VAD LÄRDE JAG MIG (ELLER PÅMINDES OM) OM KRISTUS DEN HÄR VECKAN?

DELA EN ELLER TVÅ EPISODER FRÅN DIN DAGBOK OM HUR DU HAR UPPMÄRKSAMMAT
MÄNNISKOR PÅ GUDS RÅDANDE
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