
Samtalsfrågor efter Växtkraft TVÅ 
 

1. Under dagen talade vi om nya sätt att vara kyrka i vår tid.  
Håller du/ni med om behovet? Det gavs många exempel 
under dagen. Var det något som speciellt talade till er? 
Har ni egna exempel? (Filmerna finns på efs.nu/ Sverige/utveckling/växtkraftdagar) 
 

2. ”Vad har du i din hand?”- var Guds fråga till Mose. Vad har er förening i sin hand? 
Vilka resurser och gåvor finns? Hur kan ni göra det bästa av det ni redan har, i tron 
på att Gud kan välsigna det? 
 

3. Personlig reflektion: Vilka gåvor har Gud lagt ner i ditt liv? Hur kan du vara med och 
bidra som den person Gud skapat dig och med de gåvor och erfarenheter du har?  
 

4. Vilka är er förenings största möjligheter att nå ut till nya människor? Hur kan dessa 
utvecklas? Har du/ni personer i er omgivning som ni speciellt tänker på? 

      

En liten övning i att lyssna in Guds röst … 

Vi tror att Gud talar genom bibelordet men också genom våra tankar och vårt samtal. En 
viktig pusselbit i föreningens utveckling är att be tillsammans och försöka lyssna in Guds röst. 
Så här kan det gå till: 

• Exempel på frågeställning kan vara: Hur ska vi gå vidare? Finns det öppna dörrar 
som vi inte tänkt på? Finns det speciella personer i vår omgivning som Gud kallar 
oss till? 

• Ta 15 minuter då var och en ber tyst för detta. I bönen kan tankar, bibelord, inre 
bilder komma. 

• Gruppen delar sedan tankar med varandra. Fortsätt att be tillsammans för det 
som kommit fram. 
 

Som uppmuntran, se gärna filmklippen igen om bönens betydelse för starten av böne- och 
samtalsrummet i affärscentrat i Borlänge, samt omstarten i den lilla byn Hara. Filmklippen 
finns att hämta på EFS hemsida. Några bibelord om hur Gud talar och vägleder genom 
Anden; Joh 16:13, Rom 8: 17-18, Jakob 1:5. 


