
FÖR EN TID SOM DENNA

– SAMTALSFRÅGOR –

I SAMBAND MED årskonferensen 2021 gav SAM ut 
antologin För en tid som denna: Svenska Allians-
missionen – självförståelse, teologi och ledarskap.  
Boken ger en bild av Svenska Alliansmissionens 
hållning i en rad aktuella frågor. De sexton förfat-
tarna ger personliga och unika bidrag och deras 
förhoppning är att texterna ska leda till samtal och 
reflektion i rörelsen. För att underlätta detta har 
vi sammanställt samtalsfrågor som kan användas 
i styrelser, studiegrupper och andra sammanhang 
där boken blir läst och diskuterad. 

Tanken är att frågorna ska användas för att få 
igång samtalet och hitta intressanta infallsvinklar. 
Vi föreslår att gruppen utgår från det som berör 
läsarna och därför inleds varje samtal med en per-

sonlig fråga. Därefter kan man välja de frågor som 
är mest relevanta för det egna sammanhanget. Det 
är lämpligt att avsätta en samling för varje kapitel. 
Har man inte så många tillfällen går det att välja ut 
de kapitel som känns mest intressanta och aktuella. 
Något kapitel kanske upplevs så viktigt att man 
behöver prata om det flera gånger. Friheten är 
stor och varje studiegrupp kan göra som den själv 
vill. Se detta material som en resurs som ni kan 
använda fritt. 

Det är en fördel om alla deltagare har en egen 
bok och läser det aktuella kapitlet med pennan i 
handen före samlingen. Om man slarvar med läs-
ningen blir samtalet lidande. Vi hoppas och ber att 
både läsning och samtal blir givande och lärorikt.
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UPPDRAGET

Evangeliet, frälsningen och vägen till Gud

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra.

2. Hur skulle ni sammanfatta evangeliet? Vad är det 
glada budskapet som vi har att komma med? 

3. Vilka grundstenar anser ni är avgörande för den  
kristna tron? Vilka bibeltexter är centrala när det 
gäller den kristna trons grundstenar?

4. Författaren menar att vi ofta presenterar evangeliet 
som enbart bekräftande och tar bort det som är  
stötande och utmanande. Hur ser det ut i ert  
sammanhang?

5. Vilka anknytningspunkter för evangeliet ser ni i vår 
tid? 

6. Låt var och en ta en stund och fundera på hur hon/
han kan berätta sin egen berättelse om vägen till tro 
på Jesus Kristus?

Kallelsen att delta i Guds mission

1. Vad berör er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Vad innebär kallelsen? Hur tänker ni om er egen  
personliga kallelse och församlingens kallelse? 

3. Vad är mission?

4. Vad tänker ni om att Guds mission har sin upp- 
rinnelse i Guds kärlek? Att mission handlar om Guds 
kärlek till oss och inte tvärtom? Håller ni med? Vad 
betyder det för vårt sätt att missionera/dela de goda 
nyheterna?

5. Vad innebär det att vara en församling i mission? Hur 
kan er församling bli mer missionell?   

6. Författaren skriver om holistisk mission. Vad innebär 
det att vara holistisk? Hur kan ni som församling ha 
ett ännu tydligare helhetsperspektiv i ert arbete? 

Mission i världen

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra

2. Författaren skriver: ”Guds kärlek leder till engage-
mang som får kosta”. Vad tänker ni om det och på 
vilket sätt utmanar det er och det sammanhang ni är 
en del av?

3. Missionsuppdraget är både lokalt och globalt. Vad 
innebär det för hur ni prioriterar och fördelar de 
resurser som församlingen har? 

4. Hur tänker ni att SAM kan vara med och nå de minst 
nådda folkgrupperna? 

5. Vad är viktigt att tänka på när vi går ut i världen för 
att förkunna evangeliet för alla folk?

6. På vilket sätt ska ni som församling gestalta missions-
uppdraget under de närmaste åren? Finns det något 
nytt som ni vill utveckla? 

Mission i Sverige – församlingsplantering 

1. Vad berör er i det här kapitlet? Dela med varandra.

2. Författaren betonar vikten av att plantera nya försam-
lingar som en del av missionsuppdraget. Hur ser ni på 
detta? 

3. Vad innebär det att vara församling? Hur definierar ni 
en församling och vad är viktigt i er gemenskap? Vilka 
styrkor och svagheter har ni som församling? 

4. Författaren talar om fem olika nivåer av tillväxt i en 
församling. Vilken nivå har er församling? Vilken nivå 
siktar ni på? Hur kan fler av SAM:s församlingar bli 
reproducerande? 
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5. Hur ser ni på att ta in begreppet missionella initiativ  
i församlingens språkbruk?

6. Vilka geografiska områden eller befolkningsgrupper 
finns i er närhet, som inte nås av evangeliet idag? 
Fråga Gud var han vill att er församling ska ta ett 
missionellt initiativ.

Svenska Alliansmissionens teologiska identitet

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Författaren beskriver SAM:s teologiska identitet uti-
från försoningsläran och bibelsynen. Hur väl stämmer 
detta med er bild av vilka teologiska övertygelser som 
ligger till grund för självbilden hos SAM:s folk? Hur 
syns SAM:s teologiska identitet i er församling?

3. I historien ser vi att förkunnarna i SAM i vissa tider 
slitits mellan den subjektiva och objektiva försonings-
modellen, men att den objektiva har varit dominerande.  
Hur ser det ut idag då ni lyssnar till predikningar om 
korset och samtalar om försoningen? 

4. Vad menas med att Bibeln är inspirerad (utandad) av 
Gud (2 Tim 3:16)? Det talas om olika inspirations- 
teorier. Frandell argumenterar för att det är själva 
texten som är inspirerad, och inte bara idéerna. Hur 
ser ni på Bibelns inspiration i er församling?  

5. I SAM:s trosbekännelse står det att Bibeln är ”sann i 
allt den berättar och lär” (sid 73). Lausannedeklarationen  
säger att Bibeln är ”Guds enda skrivna ord, utan fel i 
allt som det påstår” (sid 76). Vad menas med dessa  
formuleringar? Vilka konsekvenser får Bibelns ofelbar- 
het för synen på Bibelns auktoritet i er församling?  

6. Författaren menar att vi behöver ge mer utrymme för 
att diskutera dogmatik och etik i våra församlingar. 
Vilka lärofrågor behöver ni ta upp i er församling? 
Hur kan ni göra det?  

GEMENSKAPEN

Församlingen, dopet och gudstjänsten

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Författaren beskriver församlingen som en gemenskap 
för hela livet där Guds nåd och kärlek kan erfaras. 
Hur stämmer detta med er erfarenhet av församlingen? 
Vad kan ni göra för att gemenskapen ska omfatta hela 
livet? 

3. Församlingslivet uttrycks genom handlingar, även 
kallade praktiker. Vilka praktiker skulle ni säga är 
nödvändiga i församlingsgemenskapen? Vilka praktiker 
saknar ni i er församling och är det några som inte 
längre känns aktuella?

4. Genom SAM:s dubbla dopsyn lever två olika synsätt 
sida vid sida i samfundet. Är detta ett problem eller 
en tillgång? Hur fungerar detta i er församling? 

5. Den offentliga gudstjänsten är en viktig del i de flesta 
församlingars liv. Vilka är de största utmaningarna för 
att gudstjänsten ska vara inspirerande och relevant för 
såväl vana och ovana gudstjänstdeltagare, liksom för 
alla generationer?

Sång och musik i församlingen

1. Vad berör er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Hur kan er församling fortsätta vara eller bli ett  
sammanhang med god jordmån för unga musiker? 

3. Står ni för det ni sjunger? Förstår ni det ni sjunger? 
Läs gemensamt igenom sångtexter ifrån de senaste 
gudstjänsterna eller från några vanligt förekommande 
sånger i er församling Reflektera över om ni genom 
texterna sjunger sant om Gud, vilket mått av bekän-
nelse sångerna är bärare av och hur mycket teologisk 
förkunskap det krävs för att förstå texterna. Represen-
terar detta er församling?
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4. Vad är lovsång för er? Finns det en gemensam lovsång 
över generationer och kulturer i er församling, och 
varför tror ni att det är eller inte är så? Vad krävs för 
att ni ska komma längre?      

5. Författaren skriver om körsång som evangelisation. 
Vad har ni för erfarenhet av detta? Hur kan ni utveckla 
detta? Vad är det som eventuellt hindrar er från att 
satsa?  

Uppdrag pastor

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Hur tror ni det är att vara pastor i er församling? Vad 
är positivt, vilka utmaningar tror ni finns?

3. En pastor är ofta församlingens föreståndare. Vad 
tänker ni att föreståndarrollen innebär? Vilket mandat 
har pastorn att leda församlingen? Vad kan förestån-
daren besluta om, vad beslutas av styrelsen och vilka 
beslut bör ligga i församlingsmötet?

4. Återväxt är väsentlig för alla rörelser som vill ha en 
hållbar framtid. Hur tänker ni kring församlingens 
uppgift att träna nya ledare, pastorer och missionärer?

5. Författaren pekar på flera olika utmaningar inför 
framtiden. Vilka av dessa utmaningar känner ni igen 
och vilka är aktuella i er församling? 

Kvinnor och ledarskap i Svenska Alliansmissionen

1. Vad berör er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Dela med varandra vad ni har för förebilder i efterföl-
jelsen och vad är det hos dem som ni uppskattar?

3. Är frågan om kvinnligt ledarskap kontroversiell i er 
församling? Hur påverkar den aktuella debatten er? 

4. Vad har du som kvinna för upplevelser och erfaren-
heter av att vara ledare i församlingen eller i andra 
sammanhang? 

5. Tänker ni att det finns skillnader mellan manligt och 
kvinnligt ledarskap? Hur tar det sig utryck i så fall? 

6. Vad betyder det när Paulus skriver att ”vi alla är ett i 
Kristus” (Gal 3:28)? 

Att växa och formas inom Svenska Alliansmissionen

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Författaren skriver om bibelberättelsens betydelse och 
kärleken till Ordet. Hur skulle ni beskriva ert förhål-
lande till Bibeln? Dela med varandra. 

3. Kan ni identifiera människor som fått betydelse för 
era vägar i livet? I så fall, vad utmärker dem?

4. Hur ser ni på att vara andliga föräldrar? Finns det någon  
i din närhet som du skulle kunna gå tillsammans med 
och vara nyfiken på som ”andlig förälder”? Vilket 
initiativ kan tas för detta? Vad kan ni som församling 
göra för att fler ska våga bli andliga föräldrar?

5. Författaren skriver om att mötas i våra svagheter och 
vara beroende av nåden.  Vad har ni för erfarenhet av 
detta? 

UTMANINGARNA

Att leva i Andens vind

1. Vad berör er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Hur mycket pratar ni om Anden och Andens verk i er 
församling? Upplever ni att det är tyst om Anden? 
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3. Hur har er församling påverkats av den karismatiska 
väckelsen? Vad har ni för egna erfarenheter av Andens 
verk och Andens gåvor?

4. Hur ser ni på Andens verk i den troendes liv? Vad 
betonas i er församling? 

5. Hur undervisar ni om andedop och andeuppfyllelse i 
er församling? Är ni överens om hur ni ska undervisa 
i den frågan? 

6. Författaren skriver om att balansera mellan olika  
ytterligheter. Hur behöver ni korrigera er balans när 
det gäller Andens gåvor? 

Ett nytt landskap – migration och församling

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Vilka textavsnitt i Bibeln tycker ni är viktiga när det 
handlar om invandring och flyktingar?

3. SAM uppmuntrar och stödjer både migrantförsam-
lingar och mångkulturella församlingar. Under vilka 
förhållanden kan det vara befogat att bilda språkbase-
rade församlingar?

4. Vad har du för erfarenhet av att delta i eller leda 
mångkulturella sammanhang och vilka lärdomar tar 
du med dig?

5. På vilka sätt kan en er församling samarbeta med 
migrantförsamlingar och/eller hjälpa till i integra-
tionsfrågor?

6. Vad kan vi lära oss av den arabiskspråkiga församlingen 
i Norrköping? 

Vikten av en lövsångare – teologi för en skapelse i nöd

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Hur mycket utrymme får samtal och undervisning 
kring miljöfrågor och skapelsevård i er församling? 
Upplever ni att det finns ett uttalat eller outtalat  
motstånd mot ämnet?

3. Författaren skriver om människans roll som förvaltare, 
trädgårdsmästare och medskapare. Vilka begrepp vill 
ni använda för att beskriva människans roll i relation 
till skapelsen? 

4. Hur resonerar ni kring tanken att Guds frälsningsverk 
innefattar hela skapelsen och inte enbart människan?  
Vilka tankar och frågor väcks hos er utifrån det  
avsnittet?

5. Hur tänker ni om att vår förståelse av missionsupp-
draget bör breddas till att även innefatta skapelsevård?

6. Vilka konkreta steg kan er församling ta, för att göra 
något praktiskt för miljön?

Svenska Alliansmissionens Ungdom – där tron väcks, 
växer och ges vidare

1. Vad talar till er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Vilken betydelse anser ni att barn- och ungdomsverk-
samheten har för församlingens identitet och uppdrag?  
Hur ser er egen erfarenhet ut? 

3. Hur skulle ni sammanfatta syftet med barn- och ung-
domsverksamheten?

4. Författaren skriver att möjligheten till avgörelse för 
Kristus är central i SAU:s verksamheter. Känner ni 
igen den bilden? Ser ni samma betoning i övriga delar 
av församlingens liv och verksamhet – eller är det 
annorlunda i mer ”vuxna” forum? Om ja, varför tror 
ni att det är så? 
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5. Hur tänker ni kring de två drivkrafter som nämns i 
texten (beskydd och överlevnad), vilken uppfattar ni 
vara den främsta drivkraften i ert sammanhang? På 
vilket sätt kan verksamheter formas för att knyta an 
till de drivkrafter vi vill formas av?

6. I texten nämns utmaningen kring övergångar mellan 
olika verksamheter och roller, och framför allt från 
deltagande i ungdomsverksamhet till delaktighet i 
församlingsliv. Hur kan sådana övergångar formas 
på ett sätt som ger möjlighet för många att växa och 
utvecklas i både förenings- och församlingsliv? 

Själavård i församlingsmiljö

1. Vad berör er i det här kapitlet? Dela med varandra. 

2. Vad tänker ni på när ni hör ordet själavård? 

3. Vad betyder det att mötas och stödja varandra när 
livet utmanar, utifrån ett förhållningssätt där man  
värnar det ”sanningskära” och ”ordhålliga”? 

4. Hur drar man gränserna mellan allmän och särskild 
själavård, och mellan själavård och andlig vägledning? 

5. Författaren betonar församlingen som en själavår-
dande gemenskap. Hur upplever människor gemen-
skapen i er församling? Hur kan er församling bli en 
ännu tydligare och tryggare själavårdande gemenskap? 

6. Kapitlet avslutas med orden ”att våga leva som vi lär 
och göra som vi tror.” Vad vill ni lägga i det uttrycket 
utifrån ett själavårdande perspektiv? 

Svenska Alliansmissionen och ekumenik

1. Vad har talat till er i det här kapitlet? Dela med  
varandra. 

2. Vad upplever ni som mest positivt i att möta troende 
från andra kyrkor och samfund? Vad upplever ni som 
mest problematiskt? 

3. På vilket sätt tror ni att ekumeniskt arbete påverkar 
förtroendet för det kristna budskapet? Har ni sett 
exempel på detta? 

4. Synen på ekumenik har skiftat genom åren och ibland 
har ekumeniken fått en ganska undanskymd plats. 
Hur ser ni på ekumenik i er församling? Är det en 
prioriterad fråga? På vilka sätt arbetar ni ekumeniskt?

5. I samarbetet med våra trossyskon behövs generositet, 
men vad är det som vi SAM:are känner att vi inte kan 
ge avkall på, det som är vårt specifika bidrag till den 
stora gemenskapen?

6. Författarna beskriver tre saker som SAM:s bidrag till 
ekumeniken: troheten mot Bibeln, nattvardssynen 
och den dubbla dopsynen. Stämmer detta i ert lokala 
sammanhang och hur har det tagits emot i så fall? 
Har er församling fått bidra med andra saker i den 
lokala ekumeniken?  


