
Kyrka för de som inte har någon kyrka! 





1. Trons nådegåva!              
Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.!

                                                           Fil 4:13 



2.Relationell livsstil  



Mark 2 :15-17 När Jesus sedan låg till 
bords i hans hus, var det många 

publikaner och syndare* som låg till bords 
tillsammans med honom och hans 

lärjungar. Många av dem följde honom. 16 
De skriftlärda bland fariseerna fick se att 
han åt tillsammans med publikaner och 
syndare, och de frågade hans lärjungar: 

"Varför äter han med publikaner och 
syndare?" 17 Jesus hörde det och sade till 

dem: "Det är inte de friska som behöver 
läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit 

för att kalla rättfärdiga utan syndare." 



3. Atmosfär  



Apg 2:46 Varje dag var de endräktigt tillsammans i 
templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med 

varandra i jublande, innerlig glädje. 



4.Uthållighet  



Hebr 10:35 Kasta därför inte bort er frimodighet, 
som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att 

göra Guds vilja och få vad han har lovat. 



Frågor 

• Tror du din kyrka kan växa? 

• Har du icke kyrkvana vänner du umgås med? 

• Vad kan höja atmosfären i din kyrka? 



Hur Kommer vi dit? 



1. Fokusera ett område i taget! 



Mark 4:26-29 Jesus sade: "Guds rike är likt en man 
som sår säd i jorden. 27 Han sover och stiger upp, 

natt följer på dag och säden kommer upp och 
skjuter i höjden, han vet själv inte hur. 28 Av sig 
själv ger jorden gröda, först strå, sedan ax och 

därefter fullmoget vete i axet. 29 Och när grödan är 
mogen räcker han genast ut skäran, eftersom 

skördetiden är inne." 



Musikarbetet 



2. Coachning och mentorskap! 

Kol 1: 28 Honom predikar vi genom att förmana varje 
människa och undervisa varje människa med all vishet, 

för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 
29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, 

som verkar mäktigt i mig. 





3. Bygg Gudstjänster man vill ta med vänner till! 

1 Kor 9:22 För alla har jag blivit allt, för att jag i varje 
fall skall frälsa några. 23 Allt gör jag för evangeliets 

skull, för att jag själv skall få del av det. 





Apg 2:44-46 Alla troende var tillsammans och 
hade allting gemensamt. 45 De sålde sina 

egendomar och allt vad de ägde och delade ut till 
alla, efter vad var och en behövde. 46 Varje dag 

var de endräktigt tillsammans i templet, och i 
hemmen bröt de bröd och höll måltid med 

varandra i jublande, innerlig glädje. 

4. Integrerande kultur! 





5. Investera i pastorn liv! 

1 Tess 5:12 Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem 
som arbetar bland er och som är era ledare i 

Herren och förmanar er. 13 Visa dem den största 
kärlek för det arbete de utför. Håll frid med 

varandra. 





6. Lär dig att hitta balansen i Guds rikes 
paradoxer! 

Exempelvis mellan:  
Kampen – Nåden 

Göra - Vila 


