
Förslag till frågor med utgångspunkt från boken KRISTI KYRKA av Magnus Persson. 

(Frågorna kan man reflektera över i sin ensamhet, men ännu hellre i en liten grupp) 

 

Det är lämpligt att man läst avsnittet först, eller att någon i gruppen läst det och därefter refererar 

innehållet för övriga i gruppen) 

 

Preludium s. 13-23 

Begreppen Deformation och Reformation diskuteras på s. 18-20. Hur uppmärksammades 

reformationsjubiléet 2017 hos er?   Hur uppfattar du att 500-minnet firades i Svenska kyrkan? 

 

 

Evangelisk katolicitet s. 25-38 

Skulle du säga att Svenska kyrkan är katolsk?  I vilket förhållande står Skrift och tradition till 

varandra?  Hur har ni mött det som författaren kallar ”nyprotestantismen och kulturkristendomen” s. 

34-35? Arvet vi har innebär inte främst att vara mot utan för ”förvalta, fördjupa, förnya och förena” 

s. 37.  Diskutera hur vi kan vara en motkultur utan att vara negativa. 

 

 

Nådemedelskristendom s. 39-49 

Det objektiva och det subjektiva behöver balansera varandra i kristenlivet. Hur då? Vilka överdrifter 

ser du om det inte sker? Har Du själv tendens att övervärdera någon av sidorna? Vilken betydelse 

och vilka begränsningar finns i personliga erfarenheter? 

 

 

Karismatik s. 51-68 

Likheter och skillnader mellan Andens frukt och Andens gåvor? Vilka invändningar finns mot det 

karismatiska? Vad kan det bero på att Svenska Kyrkan haft en avvaktande hållning till karismatiska 

uttryck? Ser du något spänningsförhållande mellan dogmatik och karismatik. Vilka karismatiska 

uttryck som blivit till nytta ser du finns i din församling? Har du exempel på det som du uppfattar 

som missbruk? 

 

Kyrkans sju kännetecken: 

 

1. Ordet s. 69-89 

Var ser du detta kännetecken i din församling?  Vad skulle kunna göra kännetecknet tydligare?  

Hur ser det ut med bibelundervisningen i din församling? Vad är en bra predikan? ”Guds ord gör 

vad det säger och säger vad det gör” (s. 76) Vad menas med det?  Varför är det så angeläget att 

skilja mellan lag och evangelium? Har Du exempel på att detta inte alltid sker.  

 

2. Dopet s. 91-104 

Var ser du detta kännetecken i din församling? Vad skulle kunna göra kännetecknet tydligare?  

Dopet får inte reduceras till en namngivning och inte heller privatiseras, säger Magnus Persson. Hur 

ofta har ni dop i huvudgudstjänsten? Skulle det vara möjligt att ha det oftare? Varför? Varför inte. 

Vad tänker ni om s.k. drop-in-dop? Var det en god nyordning när dopet blev grund för tillhörigheten 

till Svenska kyrkan? Kan det vara motiverat att neka ett dop? Kan det vara motiverat att vänta med 

dop?  Ifrågasätts omdop i frikyrkorna på er ort? Diskutera uttrycket ”Dopet är inte en punkt utan en 

linje!”   

 

3. Nattvarden s. 105-119 

Var ser du detta kännetecken i din församling? Vad skulle kunna göra kännetecknet tydligare? 

Firas nattvard så ofta som du skulle önska? Har ökad nattvardsfrekvens påverkat predikan? 

Förekommer sjukkommunion? Vad är ett ovärdigt nattvardsfirande? Vad motiverar att också barn i 



familjen kan få ta emot nattvarden? Hur påverkar synen på Kristi verkliga närvaro, ”realpresens”, 

sättet på vilket nattvard firas? Hur kan man lämpligast visa hänsyn till personer med missbruk eller 

allergier trots att man håller fast vid normalordningen att använda riktigt bröd (vete) och riktigt vin i 

mässan?  

 

4. Nycklarna s. 121-133 

Var ser du detta kännetecken i din församling? Vad skulle kunna göra kännetecknet tydligare? 

Finns tid för samtal och bikt annonserade hos er?  Hur går det till vid en bikt? Hos oss i Svenska 

kyrkan är bikten en god möjlighet, men inte något som överallt praktiseras. Varför är det ändå inte 

allmänt förekommande? I vilka situationer kan du se det som angeläget att få gå till bikt?  Hur skall 

prästens tystnadsplikt uppfattas? Vad är skillnaden mellan sekretess och tystnadsplikt? Till 

nycklarna hör också bindenyckeln, men begreppet kyrkotukt är känsligt i en folkkyrka som vår. Har 

du exempel på detta? 

 

5. Ämbetet s. 135-150      

Var ser du detta kännetecken i din församling? Vad skulle kunna göra kännetecknet tydligare? 

Ämbete är ett lite gammaldags uttryck. Passar det bättre att tala om Vigningstjänsten? Vad blir 

skillnaden mellan att säga att ”Pastorn har en församling” jämfört med ”Församlingen har en 

pastor”?  Församlingens präst/präster hade förr en starkare ställning än idag. Var det bättre eller 

sämre förr?  Vilken roll har i praktiken biskopen?  Diakonernas synlighet har ökat på senare år. Ge 

exempel! Frågan om kvinnans plats i präst- och biskopsämbetet har vi olika uppfattningar om i 

Frimodig kyrka, men vi vill värna båda gruppernas möjligheter att arbeta och fungera i Svenska 

kyrkan. Vilka problem ser Du? Hur tycker du att det i praktiken fungerar i a) Svenska kyrkan b) i 

Frimodig kyrka? Vad kan vi bli bättre på?  

 

6. Gudstjänsten s. 151-171 

Var ser du detta kännetecken i din församling? Vad skulle kunna göra kännetecknet tydligare? 

”Människan är skapad för tillbedjan” (s. 151) Stämmer det? Märks det i er gudstjänst? Vad tänker 

du om balansen mellan helighet och folklighet?  Vi eftersträvar stor delaktighet i gudstjänsten, men 

vill undvika att den blir en föreställning, med scenframträdanden. Hur gör man det? Märks det i er 

församling att gudstjänsten är församlingens centrum? Deltar anställda och förtroendevalda 

regelbundet i era gudstjänster? Brister och förtjänster med den nya handboken 2018? Samtala om 

begreppen ”konsument” och ”deltagare” i gudstjänsten? När upplever du ett positivt tuggmotstånd i 

era gudstjänster? Hur arbetar ni bäst med barnens plats i gudstjänsten. Berth Löndahl har påpekat att 

den allmänkristna liturgin ”tveklöst har en framtid av den enkla anledningen att den har ett förflutet. 

Nästan tvåtusen år av samma grundmönster är ett påtagligt vittnesbörd [...] bara av den orsaken att 

den inte lever endast i tiden utan också av evigheten” (s. 167). Samtala om påståendet. Är 

evighetsperspektivet tydligt eller nedtonat i er församling? 

 

7. Korset s. 173-183 

Var ser du detta kännetecken i din församling? Vad skulle kunna göra kännetecknet tydligare? Läs 

några av bibeltexterna som citeras här t ex Rom 12:2, Matt 5:13-14, Joh 17:14-18, Matt 10:38, 

Mark 8:34-38. Har du erfarenheter av motstånd för Kristi skull? Dela gärna det i gruppen. Har du 

erfarenheter av att ”smita undan”?  ”Om kyrkan börjar leva för världens bekräftelse är alltid korset 

det första som omförhandlas” (s. 175). Diskutera påståendet.  Kan Du se tecken på att motstånd och 

förföljelse kan komma att öka i västerlandet, precis som på andra håll i världen? Hur möter vi då 

detta på rätt sätt? 

 

 

Postludium ”Kyrkan jag ser” s. 185-188 

Hur skulle ni vilja formulera visionen för er församling? 

 


