
Det   �nns   grundläggande   orsaker   till    varför   människor   inte   är   mogna.   Den   ena 
orsaken   är   tid   och   den   andra   är   hälsa.   Världen   är   full    av   omogna   människor.   Vissa 
är   barn   som   är   friska   men   har   inte   haft   nog   tid   för   a�   växa.   Dom   är   så   klart 
normala.   Men   det   �nns   andra   som   har   haft   tillrä�ligt   my�et   tid   för   a�   mogna 
men   ändå   inte   har   gjort   det   som   alla   andra,   både   på   e�   fysiskt,   känslomässigt   och 
socialt   plan.   Det   är   dessa   som   borde   vara   oroliga.   Deras   omogenhet   är   inte   normal 
och   pekar   antingen   på   e�   hälsoproblem   eller   en   ogynnsam   tillväxtmiljö.   Det   �nns 
många   likheter   mellan   a�   växa   andligt   och   a�   växa   inom   andra   områden   av   livet.  

 
 

1. ATT   DELA   VÅRA   ERFARENHETER  
 

Det   kristna   livet   är   ett   liv   där   vi   växer   i   relation   med 
Jesus.   Andlig   mognad   är   något   som   skapas   över 
tid   och   inte   något   som   sker   på   direkten. 

 
MIN   ERFARENHET… 
 
DIN   ERFARENHET… 
 
   Hur   mycket   av   en   andlig   grund   skulle   du 
säga   att   du   har   fått   i   ditt   kristna   liv   – 
antingen   från   din   familj   eller   din   religiösa 
bakgrund? 
 
Vad   är   en   eller   två   saker   från   din   bakgrund 
som   du   tror   kommer   vara   mest   hjälpsamt   i 
ditt   liv   som   kristen? 
 
 

2. ATT   FUNDERA   PÅ   VAD   VI   KÄMPAR 
MED 
 
VARFÖR    tror   du   att   många   troende 

misslyckas   med   att   växa   andligt,   i   en   takt   som   är   bra   och   nyttig? 
 
VAD    skulle   vara   bevis   på   andlig   omogenhet? 
 
HUR    skulle   du   känna   om   du,   efter   många   år,   blickade   tillbaka   och   märkte   att   du   inte   hade   växt   i   den 
viktigaste   delen   av   ditt   liv,   nämligen   i   din   relation   med   Gud? 
 
Vi   behöver   finna   en   hälsosam   miljö   att   växa   andligt   i,   för   att   försäkra   oss   om   att   vi   kommer   att   mogna 
i   vår   relation   med   Gud.  

 
 
 
 
 
 
 



APOSTLAGÄRNINGARNA   2:42-47 

42 Och   de   deltog   troget   i   apostlarnas   undervisning   och   den   inbördes   hjälpen,   i   brödbrytandet   och 
bönerna.    43 Alla   människor   bävade:   många   under   och   tecken   gjordes   genom   apostlarna.  44 De 
troende   fortsatte   att   samlas   och   hade   allting   gemensamt.  45 De   sålde   allt   vad   de   ägde   och   hade 
och   delade   ut   åt   alla,   efter   vars   och   ens   behov.  46 De   höll   samman   och   möttes   varje   dag   troget   i 
templet,   och   i   hemmen   bröt   de   brödet   och   höll   måltid   med   varandra   i   jublande,   uppriktig 
glädje.  47 De   prisade   Gud   och   var   omtyckta   av   hela   folket.   Och   Herren   lät   var   dag   nya 
människor   bli   frälsta   och   förena   sig   med   dem. 

3.   ATT   UTFORSKA   SVAREN  
 
Apostlagärningarna   är   en   historisk   återberättelse   av 
de   första   troendes   upplevelser   efter   Jesus 
uppståndelse.   I   andra   kapitlet   är   det   Petrus   (en   av 
de   första   ledarna)   som   talar   till   en   stor   folksamling 
och   bland   dem   är   det   många   som   kommer   till   tro. 
Detta   bibelutdrag   handlar   om   den   gruppen   av 
människor   som   blev   frälsta   och   det   som 
karakteriserade   deras   andliga   utveckling.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Det   finns   fyra   karaktärsdrag   som   återfinns   hos   dess   kristna: 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

4.   ATT   GÅ   IGENOM 
SKETCHEN 



 
Föreställ   dig   ett   frö   som   odlas   i   dålig   jord   och   får   lite   vatten,   näring   och   solljus.  
Hur   väl   skulle   detta   frö   växa? 
 
Vad   skulle   hända   om   samma   frö   istället   planterades   i   rik   jord   och   fick   rikliga   mängder   näring,   vatten   och 
solljus? 
 
Skillnaden   i   hur   de   växer   påverkas   av   den   miljö   som   det   odlas   i.  
Samma   sak   gäller   för   oss   och   vår   andliga   mognad.  
 
 

 
 
 

FRÅGAN: 
HUR   MOGNAR   JAG   I   MITT   KRISTNA   LIV? 
 
 
A .   De   två   viktigaste   sakerna   som   Gud   använder   sig   av   för   att   skapa   mognad   och   tillväxt   i   våra   liv   är   nåd 
och   sanning.   Sanningen   ger   oss   den   förståelse   vi   behöver   för   att   kunna   leva   som   kristna.   Nåden   ger   oss   den 
acceptansen   och   den   uppmuntran   som   vi   kräver   för   att   orka   fortsätta.   Men   mognad   och   tillväxt   sker   inte   på 
en   gång.   Det   är   istället   en   process   som   sker   över   tid.   Därför   kan   man   säga   att   formeln   för   den   ideala   tillväxt 
miljön   återfinns   genom: 
 

NÅD   +   SANNING   +   TID   =   TILLVÄXT  
 
Precis   som   de   nya   troende   i   Apostlagärningarna   så   upplever   vi   ”nåd   +   sanning   +   tid”   i 
relationssammanhang. 
 
B.    Relationen   uppåt   är   den   som   vi   har   med   Gud   och   som   vi   upplever   genom   bön   och   Hans   ord.  
 
C.    Relationen   inåt   är   de   relationer   som   vi   har   med   varandra   (troende)   och   upplevs   i   gemenskap   med   andra 
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D.    Relationen   utåt   är   de   som   vi   har   med   de   som   ännu   inte   tror   på   Jesus.   Vår   påverkan   på   dem   sker   genom 
att   vi   vittnar   om   Jesus   och   vad   Han   gjort   i   våra   liv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   ATT   TA   STEG 
 
Utveckla   en   handlingsplan   för   de   olika   typerna   av   relationer   som   finns   i   tillväxt   miljön.  
 
 
UPPÅT   –   Guds   ord   och   Bön 
Exempel:   Ta   10   minuter   varje   morgon   och   fortsätt   att   läsa   igenom   Johannesevangeliet   och 
prata   med   Gud   om   din   dag. 

Din   plan: 
 
 
INÅT   –   Gemenskap 
Exempel:   Gå   till   kyrkan   eller   till   en   annan   kristen   gemenskap 

Din   plan: 
 
 
UTÅT   –   Vittna  
Exempel:   Identifiera   en   eller   två   personer   som   du   bryr   dig   om   och   börja   be   för   dem.   Leta   efter 
lämpliga   tillfällen   att   berätta   för   dem   om   skillnaden   som   Jesus   har   gjort   i   ditt   liv. 

Din   plan: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FRÅN   OSÄKERHET   TILL   FÖRTRÖSTAN 
 
FRÅN   KÄNSLOR   AV   OVÄRDIGHET   TILL   FÖRLÅTELSE 
 
FRÅN   ATT   VARA   OTILLRÄCKLIG   TILL   BERÄTTIGAD  
 
FRÅN   ATT   VARA   OFÖRBEREDD   TILL   UTRUSTAD 
 
FRÅN   ATT   VARA   OUTVECKLAD   TILL   MOGEN 

 
 




