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S A M T A L  1 :  
S K A P A D  T I L L  M I G R A N T
O C H  M E D M Ä N N I S K A

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

· Kapitel 1. Skapad till migrant
· Kapitel 2. Ska jag hålla reda på min bror?
· Kapitel 3. Så att vi inte sprids ut

I N S T R U K T I O N

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå
deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. 

Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får
komma till tals utifrån de förberedda
samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått
under läsningen. 

Avsluta med att be tillsammans.

Samtalsfrågorna finns också här:
christianmolk.se/framlingsvanlig
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SAMTAL 1: SKAPAD TILL MIGRANT OCH MEDMÄNNISKA



C I T A T

”Det andra välsignade uppdraget är ”uppfyll
jorden”, dvs. att migrera. Gud vill att Adam och
Eva, och i förlängningen hela mänskligheten,
vandrar, flyttar, upptäcker nytt och sprider ut sig
över jorden. På samma sätt som Guds härlighet
och närvaro uppfyller hela jorden, så vill Gud att
även människan migrerar och uppfyller hela
jorden med sin närvaro.” (sid 10)

”Sammanfattningsvis kan vi i skapelseberättelsen
se att människans synd bestod i att Adam och Eva
inte lyssnade på Gud och att Kain slog ihjäl sin
broder och medmänniska. Gud skapade oss
människor till sin avbild och till medmänniskor
till varandra, men i syndafallet så slutade vi bry
oss om Gud och varandra. Som en respons och
kontrast till denna mänsklighetens tvåfaldiga
ursprungssynd framträder den kärnfulla
sammanfattningen av Bibeln: ”Älska Herren din
Gud av hela ditt hjärta, och din nästa som dig
själv”.” (sid 16)

”I ett märkligt och fåfängt försök att undvika att
lyda Guds befallning om att ”uppfylla jorden”
försöker mänskligheten att mura in sig själva i en
stad och bygga ett högt torn som når ända upp
till himlen.” (sid 17)
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B I B E L O R D

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till
Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna
skapade han dem. Och Gud välsignade dem och
sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er,
uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över
havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör
sig på jorden.”” (1Mos 1:27-28)

“Kain talade med sin bror Abel, och medan de var
ute på marken överföll Kain sin bror och dödade
honom. Och Herren sade till Kain: ”Var är din bror
Abel?” Han svarade: ”Jag vet inte. Ska jag hålla reda
på min bror?”” (1Mos 4:8–9)

“Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.
Men när människorna bröt upp och drog österut,
fann de en lågslätt i Shinars land och bosatte sig
där. De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel och
bränner det!” Teglet använde de som sten, och som
murbruk använde de jordbeck. Och de sade: ”Kom,
så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen
uppe i himlen! Låt oss göra oss ett namn, så att vi
inte sprids ut över hela jorden.”” (1Mos 11:1–4)

”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och
av hela din själ och av hela din kraft och av hela
ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” (Luk
10:27)
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SAMTAL 1: SKAPAD TILL MIGRANT OCH MEDMÄNNISKA

S A M T A L S F R Å G O R
0 6

Varför tror du att Gud vill att människan ska sprida ut sig och
”uppfylla jorden”?

1

Vad innebär det för dig att vara en medmänniska?3

På vilket sätt är främlingsfientlighet en del av syndafallet?4

Har du varit med om att en person i din omgivning gått från att 
vara främling till att bli din medmänniska? Berätta vad som hände.

5

Varför ville människorna i Babel sluta att lyda Guds befallning
om att ”uppfylla jorden”?

6

Vad finns det för koppling mellan Babels språkförbistring och
Pingstdagens språkmirakel?

7

På vilket sätt är Lukas 10:27 en respons på människans synd?8
”Migranter” blir i dagens värld tydligt ”den andre”- d v s någon
som är annorlunda och till och med en belastning. Hur beskrivs
migranterna som värdefulla i bibelcitaten?

9

På vilket sätt är en migrant att vara en människa skapad till
Guds avbild?

2

11 Sverige består till stor del av obebodda platser. Är det ”fullt” i
Sverige?

10

B Ö N
Fader, hjälp mig att se på människor med dina kärleksfulla ögon.

Lär mig att välkomna människor på flykt och behandla dem så som
jag själv skulle vilja bli behandlad. I Jesu namn, amen.



S A M T A L  2 :  
E N  U T S T R Ä C K T  H A N D
Ö V E R  M U R E N

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

· Förord
· Kapitel 4. Från främling till gäst
· Kapitel 21. Herrens måltid
· Kapitel 27. Skiljemuren
· Epilog

I N S T R U K T I O N

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå
deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. 

Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får
komma till tals utifrån de förberedda
samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått
under läsningen. 

Avsluta med att be tillsammans.

Samtalsfrågorna finns också här:
christianmolk.se/framlingsvanlig
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SAMTAL 2: EN UTSTRÄCKT HAND ÖVER MUREN



C I T A T

”När en främling kom på besök var det
fortfarande oklart för både den infödde och
främlingen huruvida man skulle betrakta
varandra som vän eller fiende. Eftersom den
infödde generellt är den starka parten åligger på
honom att sträcka ut en hand och erbjuda
främlingen gästfrihet. När främlingen accepterar
gästfriheten övergår han från potentiell fiende
till skyddad gäst. Hemligheten i att skapa fred
ligger alltså i att i stället för att bygga upp en
mur mellan sig själv och sin fiende, sträcka ut en
hand och erbjuda gästfrihet. Det är i själva
erbjudandet av gästfrihet som övergången från
potentiell fiende till skyddad gäst äger rum.” (sid
20)

”Genom att försöka bygga en mur runt Mose lag
genom att exkludera hedningar, syndare och
fattiga från sina måltider, så byggde fariseerna
en mur mellan sig själva och de främlingar som
Gud ville bjuda in till Herrens måltid. Men denna
obibliska mur hade Jesus inga betänkligheter att
sträcka sig över. I motsats till fariseernas
exkluderande av fattiga, utstötta och
marginaliserade grupper från den judiska
sabbatsmåltiden, så sträcker sig Jesus över
fariseernas mur och bjuder in alla dessa utstötta
grupper till den himmelska festmåltiden. Han ... 
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C I T A T

... samtalade med en utländsk kvinna över en bit 
mat, han bjöd den romerske hedningen till bords 
med Abraham och han åt och drack med 
publikaner och syndare.” (sid 86–87)

”I Sverige skulle jag vilja påstå att vi har tappat 
halva betydelsen av nattvarden. Genom 
nattvardens ceremoniella del, att ta bröd och vin 
i Jesu åminnelse, försonas vi med Gud. Genom 
nattvardens mat försonas vi med varandra. 
Genom att inte äta mat tillsammans riskerar vi 
missa halva poängen med nattvarden. När vi 
bjuder varandra på mat samtidigt som vi sätter 
Jesus i centrum så kombinerar vi Bibelns bud att 
älska Gud av hela vårt hjärta och vår 
medmänniska som oss själva, exempelvis genom 
att bjuda hem varandra på söndagsmiddagar, ha 
knytkalas i kyrkan eller göra kyrkkaffet till en del 
av nattvarden.” (sid 153)
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B I B E L O R D

“När Abram hade kommit tillbaka efter att ha slagit
Kedorlaomer och kungarna som var med honom,
gick Sodoms kung ut för att möta honom i
Shavedalen, det vill säga Kungadalen. Och
Melkisedek, kungen i Salem, lät bära ut bröd och
vin. Han var präst åt Gud den Högste, och han
välsignade Abram och sade: ”Välsignad vare Abram
av Gud den Högste, skapare av himmel och jord!
Och välsignad vare Gud den Högste, som gett dina
fiender i din hand!” Och Abram gav honom tionde
av allt.” (1Mos 14:17–20)

“När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de
ledande fariseerna, vaktade de noga på honom.”
(Luk 14:1)

“Han sade också till den som bjudit honom: ”När du
bjuder på lunch eller middag, bjud då inte dina
vänner eller syskon eller släktingar eller rika
grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din
belöning. Nej, när du bjuder till fest, bjud fattiga,
handikappade, lama och blinda. Salig är du då,
eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Du ska
få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”” (Luk
14:12–14)
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“Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet
emot honom, eftersom han stod där dömd. Innan
det kom några från Jakob brukade han nämligen äta
tillsammans med hedningarna, men när de hade
kommit drog han sig undan och höll sig avskild av
rädsla för de omskurna. Även de andra judarna
hycklade på samma sätt, så att till och med
Barnabas drogs med i deras hyckleri. Men när jag
såg att de inte var på rätt väg efter evangeliets
sanning, sade jag till Kefas inför alla: ”Om du som
är jude kan leva som hedning och inte som jude,
varför tvingar du då hedningarna att leva som
judar?”” (Gal 2:11–14)

“Kom därför ihåg hur det var tidigare: ni var födda
som hedningar och kallades oomskurna av dem som
kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs
på kroppen av människohand. På den tiden var ni
utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i
Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni
var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu,
genom Kristus Jesus, har ni som tidigare var långt
borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår
frid, han som har gjort de två till ett och rivit
skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt
lagen ur kraft med dess bud och stadgar, för att i
sig själv göra de båda till en enda ny människa och
så skapa frid. Så skulle han försona de båda med
Gud i en enda kropp genom korset, där han dödade
fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för
er som var långt borta och frid för dem som var
nära. Genom honom har vi båda i en och samme
Ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre
gäster och främlingar, utan medborgare med de
heliga och medlemmar i Guds familj.” (Ef 2:11–19)
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SAMTAL 2: EN UTSTRÄCKT HAND ÖVER MUREN

S A M T A L S F R Å G O R
1 2

Vilka murar mellan svenskar och invandrare finns i vårt samhälle
och i våra församlingar?

1

Vad är nattvard för något och vad betyder det för dig?3

Hur skulle din församling kunna ordna en mötesplats där mat
ingår?

4

Har du bjudit hem någon som du vanligtvis inte umgås med? Eller
själv blivit oväntat inbjuden?

5

Vad är gästfrihet för dig?6

Vad gör gästfrihet med den som bjuder?7

Hur kan den som varit föremål för gästfrihet känna att den
bidrar tillbaka?

8

Hur kan mat bidra till integration?2

B Ö N
Fader, hjälp mig att riva ner de murar som vi människor byggt upp

mellan folk. Lär mig att bli gästfri och bidra till skapa fred och
vänskap mellan människor. I Jesu namn, amen.



S A M T A L  3 :  
D E T  T V Å F A L D I G A
I N T E G R A T I O N S -  O C H
M I S S I O N S U P P D R A G E T

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

· Kapitel 10. Främlingen inom Israel
· Kapitel 11. Ditt folk är mitt folk
· Kapitel 12. Främlingen, änkan och den faderlöse
· Kapitel 13. Främlingen utanför Israel
· Kapitel 14. Predika för fienden
· Kapitel 28. Varken jude eller grek
· Kapitel 27. Skiljemuren
· Kapitel 32. Till alla folk
· Sammanfattning

I N S T R U K T I O N

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå
deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. 

Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får
komma till tals utifrån de förberedda
samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått
under läsningen. 

Avsluta med att be tillsammans.

Samtalsfrågorna finns också här:
christianmolk.se/framlingsvanlig
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SAMTAL 3: DET TVÅFALDIGA INTEGRATIONS- OCH MISSIONSUPPDRAGET



C I T A T

”I Gamla testamentet så gick integrationen ut på
att Israel utifrån Mose lag skulle behandla
främlingar som infödda inom sitt lands gränser. I
Nya testamentet går integrationen ut på att den
helige Ande sammanför infödd och främling, eller
”jude och grek”, som det kallas i Nya testamentet,
till älskade syskon i Kristus. Vi ser också att
Gamla testamentets tre utsatta grupper,
främlingen, den faderlöse och änkan, i Nya
testamentet motsvaras av greken, slaven och
kvinnan.

På samma sätt som Gud ville använda Israel som
ett heligt redskap i syfte att nå ut med Guds ord
till de andra främmande folken utanför Israel
ända till jordens yttersta gräns, så sänder Gud ut
församlingen till alla folk för att vittna om Jesus
ända till jordens yttersta gräns. Det tvåfaldiga
uppdraget som både Israel och församlingen har
fått går alltså ut på att behandla främlingen inom
oss som oss själva, dvs. integration, och att nå ut
med evangelium till främlingen utanför oss, dvs.
mission.” (sid 120)
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”Men det är inte bara främlingar som Gud är noga 
med att Israel ska behandla som medmänniskor, 
utan även faderlösa och änkor. Dessa tre grupper 
blir som ett samlingsbegrepp för socialt och 
ekonomiskt utsatta människor, mycket på grund 
av att de, tillsammans med leviterna, inte hade 
möjlighet att äga mark i Israel.” (sid 41)

”Dessa två grupper, judar och hedningar, är alltså 
inte bara tänkta att leva i fred med varandra på 
varsitt håll, utan är tänkta att bilda ett nytt folk; 
”församlingen”. I samhället ses vi måhända som 
svenskar, invandrare, judar, hedningar och 
främlingar, osv. Men i församlingen så ska vi inte 
längre dela upp varandra med hjälp av dessa 
skiljelinjer, utan nu är vi ett enat folk, vi är 
broder och syster i Herren. Att judar och 
hedningar, infödda och främlingar, svenskar och 
invandrare, förenas i en ny kärleksfull 
gemenskap, är alltså en del av Guds 
frälsningsplan för mänskligheten.

När samhället förkunnar skiljelinjer och 
gränsdragningar mellan folk, så ska församlingen 
agera som ett ljus i mörkret och göra precis 
tvärtom och predika fred, frid och försoning 
mellan folk. I kontrast till ett samhälle som 
stiftar lagar som skiljer svenskar och invandrare 
åt bör församlingen arbeta för försoning, 
integration, vänskap och inkludering. Rivandet av 
den där muren är med andra ord ett pågående 
verk som vi alla får delta i, tegelsten för 
tegelsten.” (sid 118)
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B I B E L O R D

“När en främling bor hos er i ert land, ska ni inte
förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska
räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som
dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i
Egyptens land. Jag är Herren er Gud.” (3Mos 19:33–
34)

“Han skaffar den faderlöse och änkan rätt, han
älskar främlingen och ger honom mat och kläder.
Också ni ska älska främlingen för ni har själva varit
främlingar i Egyptens land.” (5Mos 10:18–19)

“Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska
ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela
jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster
och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till
Israels barn.” (2Mos 19:5–6)

“Det är för lite att du bara är min tjänare som
upprättar Jakobs stammar och för tillbaka de
bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för
hednafolken, för att du ska bli min frälsning ända
till jordens yttersta gräns.” (Jes 49:6)
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B I B E L O R D

“Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 
Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er 
Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, 
man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och 
om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, 
arvingar efter löftet.” (Gal 3:26–29)

“Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: 
”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp 
dem i Faderns och Sonens och den helige Andes 
namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. 
Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”” 
(Matt 28:18–20)

“Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få 
kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen 
och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 
(Apg 1:8)
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SAMTAL 3: DET TVÅFALDIGA INTEGRATIONS- OCH MISSIONSUPPDRAGET

S A M T A L S F R Å G O R

Vad finns det för likheter mellan Gamla testamentets
”främlingen, änkan och den faderlöse” och Nya testamentets
”jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna”?

1

Hur tänker ni kring samhällets ansvar kontra församlingens
ansvar när det kommer till att hjälpa socialt utsatta grupper?

3

Vad innebär det rent praktiskt att älska främlingen som dig
själv?

4

Har du ett exempel där integration gjort skillnad i ditt eller någon
annans liv?

5

Hur kan vi själva bli bättre på att be om hjälp och på så sätt
bemyndiga den som annars blir hjälpt?

6

Vilka socialt utsatta grupper möter ni i er församling? Och hur
kan ni hjälpa dem?

2

B Ö N
Fader, lär mig att älska alla mina medmänniskor, oavsett var de

kommer ifrån. Hjälp mig att se människor som har det svårt och bli
dem till välsignelse. I Jesu namn, amen.
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S A M T A L  4 :  
F R Ä M L I N G  I  
E T T  N Y T T  S A M H Ä L L E

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

· Kapitel 5. Främlingar i löfteslandet
· Kapitel 6. Jag ska följa med dig
· Kapitel 7. Främlingar i ett land som inte är deras
· Kapitel 8. Främling i ett främmande land
· Kapitel 11. Ditt folk är mitt folk
· Kapitel 18. Israel bryter mot förbundet
· Kapitel 19. Men det finns en Gud i himlen
· Epilog

I N S T R U K T I O N

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå
deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. 

Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får
komma till tals utifrån de förberedda
samtalsfrågorna eller reflektioner som uppstått
under läsningen. 

Avsluta med att be tillsammans.

Samtalsfrågorna finns också här:
christianmolk.se/framlingsvanlig

1 9

SAMTAL 4: FRÄMLING I ETT NYTT SAMHÄLLE



C I T A T

”Sammanfattningsvis kan vi se att Josef började 
sitt liv i Egypten som en slav och främling, men 
Gud upphöjde honom till att bli den högsta 
politiska ledaren i sitt nya land. Josef var en 
”samhällsbyggare” som använde sina gåvor från 
Gud till att arbeta för sitt nya lands bästa. När 
det blir global hungersnöd välkomnar Josef 
drabbade klimatflyktingar från andra länder till 
Egypten och förser dem med mat. Mitt i all nöd, 
främlingskap och flykt är Gud med och välsignar 
sitt folk så att de kan bygga upp sitt nya land 
samt ge bistånd till sitt gamla.” (sid 28)

”Om mycket av Bibelns texter handlar om hur 
Guds folk ska behandla främlingar som kommer 
till Israel, så handlar denna text om hur Guds folk 
själva ska bete sig vid en eventuell flykt: Fortsätt 
tro på Gud, lita på hans omsorg. Fortsätt lev och 
arbeta för en god framtid. Arbeta tillsammans 
med era forna fiender och ert nya samhälle. Älska 
era fiender och bli till välsignelse för det nya 
land ni befinner er i.” (sid 70)

”Daniel accepterade att utbildas i den 
babyloniska skolan och att få ett nytt namn, men 
drar gränsen vid ”oren mat”. Att bli en del av det 
nya babyloniska samhället var okej, men att 
aktivt delta i en främmande religion var något
Daniel inte tänkte ställa upp på.” (sid 74)
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B I B E L O R D

“Då sade han: ”Jag är Gud, din fars Gud. Var inte 
rädd för att resa till Egypten, för jag ska där göra 
dig till ett stort folk. Jag ska själv följa med dig till 
Egypten och jag ska också föra dig tillbaka därifrån. 
Och Josefs hand ska sluta dina ögon.”” 
(1Mos 46:3–4)

”Moabitiskan Rut sade till Noomi: ”Låt mig gå ut på 
åkern och plocka ax efter någon som ser på mig 
med välvilja.” Hon svarade henne: ”Ja, gå, min 
dotter.” Då gick hon i väg och kom till en åker och 
plockade där ax efter skördemännen. Det föll sig så 
att åkermarken tillhörde Boas, som var av Elimeleks 
släkt.” (Rut 2:2–3)

“Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de 
fångar som jag har låtit föra bort från Jerusalem till 
Babel: Bygg hus och bo i dem, plantera trädgårdar 
och ät deras frukt. Ta er hustrur och föd söner och 
döttrar, ta hustrur åt era söner och gift bort era 
döttrar, så att de föder söner och döttrar. Föröka er 
där och bli inte färre. Och sök den stads bästa dit 
jag har fört er i fångenskap och be för den till 
Herren. När det går väl för den, går det också väl 
för er.” (Jer 29:4–7) 
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B I B E L O R D

“Kungen befallde sin förste hovmarskalk Ashpenas 
att hämta några av Israels barn från kungaätten 
eller av förnäm börd, unga män utan defekter som 
såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags 
lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara 
dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få 
undervisning i kaldeernas litteratur och språk. 
Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av 
kungens egen mat och av vinet som han själv drack. 
De skulle läras upp i tre år och därefter tjänstgöra 
hos kungen. Bland dem var Daniel, Hananja, 
Mishael och Asarja av Juda stam. Men förste 
hovmarskalken gav dem andra namn. Daniel kallade 
han Belteshassar, Hananja Shadrak, Mishael Meshak 
och Asarja Abed-Nego.” Men Daniel bestämde sig i 
sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat 
eller med vinet som han drack, och han bad förste 
hovmarskalken att han inte skulle behöva orena 
sig.”” (Dan 1:3–8)
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Om du själv flyttat eller flytt från ditt hemland, hur var det att
etablera sig i det nya landet?

1

Hur skapar vi ett samhälle som är välkomnande, generöst och
inkluderande?

3

Hur motverkar vi utanförskap?4

Har du några exempel på hur flyktingar eller invandrare berikat
er församling?

5

Vad bör man som kristen avstå från om man måste fly till ett
annat land?

6

Hur kan vi alla bli bättre på att visa intresse för den andre, språk
och tradition? Reflektera kring sätt och sammanhang.

7

Man brukar säga att man först kan få syn på sin egen kultur i
mötet med en annan kultur. Har du erfarenheter av att din egen
kultur blivit synlig i mötet med en annan kultur?

8

I mötet med andra kulturer kan vi få upp ögonen för saker vi
kanske tagit för givna. Bibelläsning och samtal kring bibelordet
där olika kulturer och perspektiv lyfts kan vara väldigt
berikande. Har du egna erfarenheter av det? Finns det
möjligheter till det i er församling?

9

Hur skulle du känna om du var tvungen att fly ditt land?2

B Ö N
Fader, gör mig till en välsignelse för mitt samhälle, oavsett var jag

bor. Hjälp mig att bevara och bidra med det goda jag bär på,
samtidigt som jag blir en del av mitt nya samhälle. 

I Jesu namn, amen.



S A M T A L  5 :  
D E N  F R Ä M L I N G S V Ä N L I G A  
F Ö R S A M L I N G S L E D A R E N

Var och en läser dessa kapitel i förväg:

· Kapitel 8. Främlings i ett främmande land
· Kapitel 15. Adullams grotta
· Kapitel 17. Höj din röst för den stumme
· Kapitel 29. Integration i den första församlingen
· Kapitel 30. Den främlingsvänliga församlingsledaren
· Epilog

I N S T R U K T I O N

Samtalsledaren börjar med att läsa citaten varpå
deltagarna turas om att läsa varsitt bibelord. 

Sen leder samtalsledaren ett samtal där alla får
komma till tals utifrån de förberedda samtalsfrågorna
eller reflektioner som uppstått under läsningen. 

Avsluta med att be tillsammans.

Samtalsfrågorna finns också här:
christianmolk.se/framlingsvanlig

2 4

SAMTAL 5: DEN FRÄMLINGSVÄNLIGA FÖRSAMLINGSLEDAREN



C I T A T

”Alla Bibelberättelser tjänar som exempel för oss 
idag där vi kan lära oss hur vi ska leva vårt 
kristna liv. Av Mose kan vi lära oss att Gud har en 
plan för våra liv men att vi inte ska ta saken i 
egna händer utan i stället tålmodigt invänta Guds 
rätta tid. Av Mose kan vi lära oss att en flykt 
ödmjukar oss, gör så att vi kommer närmare Gud 
och lär oss att leda nerifrån och upp.
Vi kan också lära oss att förtrösta på Gud även 
om vi inte alltid får veta exakt allting i hans 
plan, eftersom vi då förmodligen ändå inte hade 
trott på Guds plan för oss eftersom den känns 
alldeles för avlägsen. Ibland kan Gud leda oss in i 
en ökenperiod på flykt innan vi är redo att göra 
Guds vilja och inte vår egen.” (sid 35)

”Men i arbetet med att forma en ledare efter 
Guds hjärta får man ibland pausa livet av 
framgång för att dra sig undan till Adullams 
grotta och spendera ensam tid med Herren.” 
(sid 64)

”En viktig uppgift för oss kristna är alltså att ge 
röst åt de som inte har någon röst, både i 
samhället och i församlingen. Att tala för de som 
ingen vill lyssna på. Att uppmärksamma de som 
samhället blundar för.” (sid 67)
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C I T A T

”Apostlarna kunde ha hanterat klagomålen genom 
att ignorera de grekisktalande judarna. Eller så 
kunde de ha delat upp sig i två församlingar, en 
hebreisktalande och en grekisktalande. Men de
gjorde inte det. I stället var apostlarnas lösning 
att inkludera fler ledare i verksamheten. Om de 
själva hade åtagit sig att dela ut maten till 
änkorna, då hade de försummat den specifika 
kallelse de själva hade fått av Jesus. Men genom 
att uppmärksamma problemet och utse nya 
ledare som får arbeta med just detta, så löser de 
situationen på bästa sätt.

Det är värt att notera att alla sju nya ledare som 
väljs har grekiska namn. De var högst troligtvis 
en del av de grekisktalande judarna som hade 
klagat på att deras änkor blev förbisedda. Det var 
mycket vist av apostlarna att tillsätta just 
grekisktalande judar in i detta ledarskap. De som 
såg problemet fick också bli en del av lösningen.” 
(sid 132)

SAMTAL 5: DEN FRÄMLINGSVÄNLIGA FÖRSAMLINGSLEDAREN

2 6



C I T A T

”Den som känner oskälig rädsla eller hat mot 
främlingar och utlänningar skulle man kunna 
definiera som ”främlingsfientlig”, dvs. en 
”xenofob”. Men den som i stället visar gästfrihet 
och tar emot flyktingar och främlingar beskrivs i 
Bibeln som motsatsen, dvs. en ”philoxenos” 
(φιλόξενος), vilket är en sammanslagning av de 
två grekiska orden ”filia” och ”xenos”.” 
(sid 134–135)

”En vanlig översättning av philoxenos är ”gästfri”, 
men personligen skulle jag hellre översätta 
philoxenos till ”främlingsvänlig”. Motsatsen till 
främlingsfientlig (xenofob) är enligt mig 
främlingsvänlig (philoxenos). Att vara 
främlingsvänlig är enligt Paulus ett krav för att 
kunna vara en församlingsledare.” (sid 135)
”För en pastor är det lika viktigt att vara 
främlingsvänlig som det är att lära ut en sund 
biblisk undervisning och tillrättavisa 
motståndarna. Vi lever i en tid då vi 
församlingsledare behöver höja vår röst för den 
stumme och vara en röst för de som inte har en 
röst. Vi pastorer har ett ansvar att predika 
Bibelns främlingsvänlighet och gå emot 
samhällets främlingsfientlighet.” (sid 136)
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“David begav sig därifrån och flydde bort till 
Adullams grotta. När hans bröder och hela hans 
fars hus fick höra det kom de ner dit till honom. 
Alla som var i svårigheter, hade fordringsägare eller 
var missnöjda samlades hos honom, och han blev 
deras ledare. Omkring fyrahundra man anslöt sig 
till honom.” (1Sam 22:1–2)

“Vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började 
de grekisktalande judarna klaga på de 
hebreisktalande över att deras änkor blev 
bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då 
kallade de tolv samman alla lärjungarna och sade: 
”Det är inte bra om vi försummar Guds ord för att 
göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse sju män 
bland er som har gott anseende och är fyllda av 
Ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva 
ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” Alla 
de församlade gillade förslaget. De valde Stefanus, 
en man fylld av tro och den helige Ande, och 
dessutom Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, 
Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiokia. 
Man förde fram dem inför apostlarna, som bad och 
lade händerna på dem. Och Guds ord hade 
framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte 
kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda 
tron.” (Apg 6:1–7)
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“Öppna din mun för den stumme och försvara alla 
värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa 
den betryckte och fattige rätt.” (Ords 31:8–9)

“En församlingsledare måste vara oklanderlig, en 
enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri 
[philoxenos] och en god lärare. Han får inte 
missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara 
vänlig, fridsam och fri från pengabegär.” 
(1Tim 3:2–3) 

“Församlingsledaren ska som Guds förvaltare vara 
fläckfri. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte 
missbruka vin, inte vara våldsam eller girig, utan 
gästfri [philoxenos], godhjärtad, förståndig, 
hederlig, gudfruktig och behärskad. Han ska hålla 
sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan 
uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa 
motståndarna.” (Tit 1:7–9)
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3 0

Vad lägger du i begreppet ”främlingsvänlig”.1

Vilka integrationshinder och möjligheter ser du i din församling?3

Hur kan fler nysvenskar bli en del av församlingsledningen?4

Har du någon gång upplevt en tuff ökenperiod i ditt liv där Gud
fick en möjlighet att forma och leda dig?

5

Vilka individer eller grupper i din omgivning behöver någon som
kan tala för deras sak?

6

Finns det något du är missnöjd över i din omgivning eller
församling, och som du skulle kunna vara en del i att lösa?

7

Vilka individer eller grupper i din omgivning behöver någon som
kan tala för deras sak?

8

Hur kan man vara främlingsvänlig som församlingsledare?2
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B Ö N
Fader, öppna min mun och gör mig till en röst för de röstlösa. 

Öppna mina ögon så att jag ser behoven i min församling och vårt 
samhälle. Öppna mitt hjärta och lär mig att vara gästfri och 

främlingsvänlig. I Jesu namn, amen.


