
Temat för söndagens gudstjänst var 
förlåtelse och i delen tillsammans med 
barnen innan de skulle till Söndags-
skolan berättade pastorn att hen varit 
lite hungrig och sugen på något att äta 
en dag när hen var själv i kyrkan och 
jobbade. I köket hade han hittat Sy-
föreningens kakburk och tagit några 
kakor. Men han skämdes efteråt. Tänk 
om kakorna inte räckte när de skulle ha 
sin träff. Så frågade han i gudstjänsten 
vad hans skulle göra. De flesta vux-
na satt nog och tänkte att svaret var: 
Säg förlåt! – eftersom det var det som 
gudstjänsten handlade om – men ett av 
barnen sa rakt på sak: ”Du får la skär-
pa dig!”

I det förra studiet pratade vi om förlå-
telse. I dag handlar det om att vi ska 
skärpa oss. Försöka att inte knycka ka-
kor från Syföreningen, inte säga sådant 
som sårar någon eller skriva det på 
sociala medier. Försöka bryta negativa 
mönster i sitt liv. Försöka vara goda och 
mänskliga.

Man brukar säga att man blir som man 
umgås. Umgås med Gud! Jesus är en fö-
rebild! Och en vän att vara tillsammans 
med – leva vardagen tillsammans med.

Det finns olika sätt att vara tillsam-
mans med Gud.
•För några är det som ett samtal eller 
tankar som när som helst under dagen 
riktas till Gud. Det kan gälla tacksam-
het, bön om hjälp, samtal om hur man 
ska göra.
•För andra är det viktigt att få en stund 
med bön och bibelläsning.
•Några går på gudstjänst varje vecka. 

Några går sällan, av olika anledningar.
•Många upplever möte med Gud i natu-
ren.
•I olika kyrkor och i olika delar av värl-
den uttrycker man tro och sina böner 
och sånger på olika sätt. 
•Det kan vara olika under olika tider i 
livet.

Några tillfrågade kan här kort berätta 
om sitt sätt att vara tillsammans med 
Gud och sina olika sätt att be. Välj per-
soner så att mångfalden blir tydlig.

Gud har lika många sätt att möta oss 
som det finns människor. Hur kan 
ett liv tillsammans med Jesus hjälpa 
dig och mig att göra bra val? Hur kan 
jag leva tillsammans med Jesus så det 
funkar i vardagen, Inte bara i kyrkan 
eller på läger? Ibland kan man känna 
det som om man är två olika personer 
i t.ex. skolan och kyrkan, eller hemma 
och kyrkan. Känner ni igen det?

I Första Korintierbrevet 10:23-24 står 
det: 
Allt är tillåtet – men allt är inte nyttigt. 
Allt är tillåtet – men allt bygger inte 
upp. Sök inte ert eget bästa utan an-
dras.

Om vi tänker att Jesus är med i grup-
pen på sociala medier – skulle det 
förändra vårt sätt att chatta? Eller när 
vi är i game?

Hur ska man veta hur man ska leva? 
Vad som är rätt och fel i stort och 
smått? Att prata med andra är bra! 
Gärna med dem som levt lite längre 
och har mer erfarenhet. Genom att lära 
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känna Jesus i Bibelns berättelser så kan 
man lära sig hur han tänkte och på vil-
ket sätt han bemötte andra människor.
Vi kommer till dig vår Skapare, och 
ber:
Gud, hjälp mig att hitta mig själv och 
vara mig själv. Hjälp mig att göra det 
jag vill, det som är bra, det som är vik-
tigt. Hjälp mig att inte fastna i det som 
blir fel, utan gå vidare, befriad av för-
låtelse. Hjälp mig med det som är svårt 
och tungt i livet och att kunna njuta av 
livet. Hjälp oss att leva tillsammans på 
ett bra sätt och vara rädda om varandra 
och vår jord. Tack Gud för att du har 
skapat mig! Jag vill leva så!
Amen.

I vilka situationer är det svårt att leva 
som man egentligen vill? Grupptryck 
eller att man bara glider med är kne-
pigt. Det kan hjälpa att ha tänkt innan 
och ha pratat med sina nära kompisar 
vad man tycker och vill. Då kan man 
stötta varandra om det känns tveksamt 
att hänga på. När upplever ni grupp-
tryck?

När vi flyr undan något annat är det 
lätt att det blir fel, att man gör fel. Då 
är det viktigt att få hjälp med det som 
ligger bakom. Om man mår dåligt, inte 
trivs med livet, känner sig ensam eller 
är deprimerad är risken större att man 
flyr genom att dricka alkohol, ta dro-
ger, kolla porr eller fly in i den viritu-

ella och digitala världen. Man kanske 
börja spela datorspel för att det är kul 
men om man använder det för att slip-
pa något annat blir det ofta fel. Risken 
att hamna i ett beroende av något slag 
ökar när man mår dåligt – då måste 
man vara extra försiktig.

Att be om hjälp är en styrka – inte en 
svaghet. Be om hjälp när du känner att 
det är svårt eller går snett. Prata med 
någon du har förtroende för. Och prata 
med Gud.

”Man blir som man umgås” – det gäller 
både med människor och Gud. I Efese-
ierbrevet 3:16-21 beskrivs hur Gud kan 
leva i oss och ge oss kraft att göra mer 
än vi kan ana. Den som blir älskad lär 
sig att älska. Vi är älskade av Gud – om 
vi kan ta till oss det kan det förändra 
mycket. I relationen med Gud finns 
oanade möjligheter att hitta rätt i livet. 
”Gud som verkar i oss med sin kraft…” 

Tillsammans med Gud och med varan-
dra kan vi vara de människor vi vill och 
är skapade till. Som bryr som om, som 
vill göra bra och kloka val i livet. Prata 
med varandra och Gud för att hitta rätt!

Till gruppsamtalet: Papper/brevpap-
per, pennor och kuvert


