
LÄRJUNGARESA 

att träna lärjungar med en global vision

Vad?
Ett sätt att tänka och arbeta med lärjungaträning för ungdomar och unga vuxna. Det löper under skolåret och 
innehåller egen tid med Gud, bibelläsning, praktiskt tjänande och tränings- och förberedelsesamlingar inför 
gruppresan. Tonåringarna överlåter sig till det som lärjungaprogrammet innebär samt regler och riktlinjer för 
själva resan. 

Varför?
Gud är större än den lokala värld vi lever i och han vill att vi också ska gå ut i världen och dela med oss av de 
goda nyheterna och av de välsignelser och gåvor han har gett oss. Genom att komma ut i världen och få göra nå-
got praktiskt lär vi oss på ett annat sätt, och att göra det med den grupp man umgås med till vardags gör chansen 
större att man som gemenskap förvandlas, och inte bara som individ.

Vem?
Deltagare: tonåringar eller unga vuxna

Ledare: pastor, ungdomsledare, unga vuxna i församlingen och/eller andra vuxna

Förebedjare: 60+:arna i församlingen

Finansiärer: missionsråd, deltagarna och ledarna själva, föräldrarna, stipendium från Bernadotte-fonden

När?
Processen drar igång ca ett halvår innan resan och avslutas någon vecka efter att själva resan varit. En bra tid att 
åka på själva resan är kring påsk.

Var?
Den stora delen av lärjungaprogrammet sker på hemmaplan under de månader som leder fram till påsk. Första 
resan går till en plats i Europa – förslagsvis Moldavien, Rumänien, Balkan eller Grekland. Andra resan (för de 
som har lite erfarenhet och är äldre) kan gå till Mellanöstern eller Nordafrika.



Hur?
För att det ska klassas som en lärjungaresa efter SAM/SAU:s definition behöver dessa fyra ben vara på plats:

1. FÖRSAMLING - Lärjungaresan är förankrad i församlingen (inkl. förbön, ekonomiskt stöd, återrapporte-
ring i församling m.m.) och är inte bara något som händer vid sidan om.

2. LÄRJUNGATRÄNING - Lärjungaresan är en del av ett större lärjungaträningsprogram (exempelvis ingår 
”andliga övningar” som bibelläsning, bön och outreach) och inte bara en kul resa.

3. TEAMET - Ansvarsfördelning inför resan är gjord och ansvarsgrupperna påbörjar sitt förberedelsearbete i 
god tid för att komma i gång och fungera som ett team.

4. UPPDRAGET - Visionen för resan: ”Betjäna människorna på platsen och i allt ära Gud” är en viktig del i 
lärjungaträningen av deltagarna.

Innan resan
1. Uppstartsmöte för deltagare och ledare.

2. Förankra resan med föräldrar, förebedjare, församling, missionsråd.

3. Någon form av utåtriktad aktivitet eller arbete i hemsammanhanget.

4. Vid första träffen får de i uppdrag att till andra träffen:  
 
a. Tillfråga två förebedjare (60+ och utanför deltagarens släkt) att stå med i bön under både förberedelsetiden 
och resan. 

b. Skriva ner sitt vittnesbörd. 

c. Avsätta 2 min/dag för att be och lyssna in Gud för resan. 

d. Läsa igenom vald bibelbok. 

5. Ansvarsuppdelning inför resan.

6. Ledarträning och förberedelse. 

Resan
• Påminn er dagligen om vad syftet är: ”Betjäna människorna på platsen och i allt ära Gud”.

• Deltagarna har sina olika ansvarsområden att utföra.

• Ledarna har en debrief på kvällarna.

• Andakt (kan se olika ut) tillsammans varje dag.

Efter resan
• En ”debrief-träff” genomförs inom en vecka efter hemkomst. 

• Var och en får i uppdrag att tacka för stödet och berätta om sin resa och erfarenhet i olika sammanhang i 
församlingen; söndagsskola, bönegrupper, cellgrupper, missionsråd, församlingsledning m.fl. 

• Deltagarna får berätta/visa/vittna om resan och deras erfarenhet av Gud på en gudstjänst. 

• En träff genomförs där förebedjare, familj, släkt och övriga intresserade får höra mer om resan.  


