
”Jag har ställt en dörr öppen…” 

Upp 3:7-8 

 ”Så säger den helige, den sannfärdige, 
han som har Davids nyckel, han som 
öppnar så att ingen kan stänga och 
stänger så att ingen kan öppna. Jag 
känner dina gärningar. Se, jag har ställt 
en dörr öppen för dig som ingen kan 
stänga.  

 Din kraft är ringa, men du  

   har bevarat mitt ord och  

   inte förnekat mitt namn”.   

 



Öppna dörrar 

 Det börjar med Gud (”Jag har …” v 7-8) 

 Gud börjar där vi är – realist och 
visionär (”Din kraft är ringa men …”v8) 

 Slappna av  

 - Gud verkar 

 - i samarbete med oss 

 Vad har du i din hand?  

 

 



Guds ande i oss … 

 ”Jag ska be Fadern, och han ska ge er en 
annan Hjälpare, som ska vara hos er för 
alltid… den är kvar hos er och kommer att 
vara i er”   Joh 14:16-20 

 

 ”Paracletos” =någon som går vid sidan 
om.  

   Ex Coachen vid skidloppet 

 

 ”…Låt er uppfyllas av Ande” Ef 5:18 

 



360 –graders bön 

 Att lyssna in samhället 
 - vilka behov finns det? 

 Att lyssna in gemenskapen 
 - vilka resurser/gåvor har vi?  

 - vad brinner vi för? 

 Att lyssna in Gud 

 - vilka tankar kommer när  

    vi ber? 

 Våga ta ett steg!  



Nya sätt att vara kyrka 

 Stugmöten Sjulsmark 

 Vardagsgudstjänst i 
Listerkyrkan Hällevik 

 Kul och kreativ kyrka,               
Rydaholm (80 st) 

 Middagspaus Sandfors 

 ”Gud och Spagetti-kyrkan” 
Kläckeberga 

 Alphagudstjänst i Örebro 

 Skotergudstjänst/After Ski 
i Skråmträsk 

 Älgmässa  

 FIKA-kyrkan i Piteå 

 Pannkakskyrkan 

 



Att lyssna in 

 

 Att be om öppna dörrar, om att se 
vad ”Fadern redan gör” Joh 5:19-20 

 Att be utanför sin bekvämlighetszon. 
 ”Gör mer plats åt ditt tält, spänn ut dina tältdukar, 
 snåla inte, gör linorna längre, slå ner pluggarna 
 stadigt” Jes 54:2 

 Att be tillsammans med GUD. 

 

  



Det börjar med bön. (En böneperiod) 

Hur talar Gud? 

- Bibeln 

- Bönen  

- En tanke 

- Profetiskt/Kunskapens ord 

- Människor  

- Situationer 

- Naturen 

- Drömmar 

- Inre frid 

- Ibland är Gud tyst! 

Vi är tillsammans Kristi kropp.  

Våga tro att Gud kan tala till dig  

och genom dig!  



Hur talar Gud till er 

tillsammans? 

 Genom bön. När ni ber tillsammans kanske en 

tanke kommer till en eller fler…  
• Se ”Liten övning i att lyssna in Guds röst” i samtalsbladet. 

• Se film Kupolen i Borlänge (efs.nu/Sverige/utveckling/material) 

 Genom Ordet. När ni har era bibelsamtal … 

 Genom processen. När ni samtalar så väcks 

tankar … 

 Genom situationer  
  Något händer, ringer, ett samtal  

  på ICA  etc Var beredd!! 

 



Tilltal; 

 Vad har du i din hand? 

 Våga ta ett steg. Om du gör din del – 
gör Gud sin del 

 Kraften kommer när vi behöver den 
– inte innan! 

 

”Bön – är rädsla som har kommit ihåg 
att be” 



Samtal: 

 Vad tar ni med er från dagen? Hur går ni 
vidare? 

 Se ”samtalsfrågor efter Växtkraft 2” 

 - Vilken är er förenings största 
 möjlighet att nå nya människor? 
 Kartlägg tillsammans era nätverk. 

 

 Utvärdering. Vad var bra?  

 Vad kan göras bättre? 

 

  


