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det börjar med en längtan.

Var finns platser i vårt samhälle där vi öppet kan samtala om existen-
tiella frågor?

Var gör man av en andlig längtan? ( Ja, alla kallar den inte andlig.)

Eller en speciell  upplevelse som man inte kan sätta ord på?

Och vart tar man vägen om man som vuxen skulle vilja datera upp sin 
konfirmationstid?  För ärligt sagt: man minns ju inte så mycket. Men 
när livet verkligen ställer frågor, hur gör man då?

Kanske man inte blev konfirmerad? Eller döpt? Eller skulle vilja bli 
medlem i Svenska kyrkan!

Många i Svenska kyrkans församlingar längtar; längtar efter att vara 
en välkomnande församling, att få kontakt med de vuxna sökare som 
kyrkan inte når. 

Många längtar efter egen fördjupning  och att de egna livsfrågorna ska 
tas på allvar i kyrkan.

Och att gudstjänsten ska höra ihop med våra vanliga liv.

Uppdraget finns ju där, att aktualisera dopet, både för dem som är 
döpta och dem som längtar, både till dem som tillhör och dem som 
vill bli delaktiga i kyrkan.
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sökaren - en gåva till församlingen

Ibland hittar vi vägen tillsammans.

Sökaren, som står på kyrkans tröskel blir sedd av en levande män-
niska. Och upptäcker  att kyrkan är människor.

Organisation och program i all ära, men inget går upp mot ett par 
varma och insiktsfulla ögon eller ett klokt hjärta.

Tillsammans kan vi söka. Tanken på ”vi och dom” bryts ner i det 
goda mötet.

Kanske har församlingen något att inbjuda till. En plats där vi kan 
dela.

Detta häfte vill presentera en väg där vuxna sökare, både de som 
stiger in i kyrkan på nytt eller för första gången och de som känner 
sig hemma där, gemensamt kan upptäcka nya dimensioner i livet 
och i det vi tror eller vill tro på. 

Sökaren som stiger in i kyrkan är en gåva till församlingen. Hon el-
ler han aktualiserar på nytt den längtan och de tankar och frågor vi 
alla bär på. Men inte alltid ger oss tid med.
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katekumenat-vad är det?

Sökaren ger oss fräscha ögon som hjälper oss att se på nytt.

Vägen vi gemensamt går kallas ”Katekumenat”- ett ord som i forn-
kyrkan användes för den som sökte vägledning och kunskap inför sitt 
dop och sitt upptagande i kyrkan. I vår tid har ordet fått ny aktualitet 
och innefattar också de vuxna som vill konfirmeras, påminnas om sitt 
dop och söker en personlig tro eller andlig fördjupning.

Katekumenatstiden är begränsad, har en start och en avslutning  och 
innehåller fyra moment/tider: 

Välkomnandets tid. Här står det vi bär med oss i fokus. 

En tid av Fördjupning. Här får sådant som bönen och det vi vill upp-
täcka i kristen tro mer plats. 

Bekräftelsen sker ofta runt påsk, Den som inte är döpt/konfirmerad 
kan bli det då. Alla i gruppen får möjlighet att bekräfta sitt Dop.

Den avslutande delen innebär en reflektion över vilka insikter jag 
gjort under mitt katekumenår och vad det kan betyda i mitt liv.  Vad 
vill jag utveckla och vad är min uppgift? Denna sista fas avslutas med 
en Sändningsgudstjänst.

Dessa fyra perioder firas med var sin enkel ”Liturgi”, som ett moment 
i en gudstjänst. Liturgierna vill uttrycka var vi är i livet och utform-
ningen sker i samråd med gruppen.
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medvandrare och gruppen

I katekumenatet vandrar vi tillsammans in i livets frågor och delar  
viktiga saker med varandra. Då är tillit och respekt mycket viktigt.

För att kunna lita på varandra och få tid med var och en är grup-
pen inte så stor.

Gruppen består först och främst av Katekumenerna, deltagarna 
som anmält sig att vara med. Det kan vara en katekumen, om 
gruppen är liten eller ända upp till sex personer, om gruppen är 
stor. En ledare, ofta en pedagog, frivillig eller anställd, ansvarar för 
gruppen. 

I gruppen finns också några medvandrare. Det är frivilliga med-
arbetare som varit aktiva i kyrkan en längre eller kortare tid och 
som finns med för att dela katekumenernas tankar på vägen utifrån 
sina olika förutsättningar. En del av medvandrarna har själva varit 
katekumener.

En av församlingens präster är knuten till gruppen som kaplan. 
Hon eller han följer gruppen, finns med vid liturgierna och som 
resurs i samtal och undervisning.

Medvandrarskapet uttrycker den attityd som kännetecknar kateku-
menatet. Man delar och vandrar tillsammans. I gruppen ser vi oss 
alla som sökare.
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mina frågor och livsberättelsen är läroboken 

Det krävs ett visst mod att ställa sina frågor. De frågor som jag inte 
blir sams eller färdig med. Katekumenattiden börjar med en inven-
tering av det som är deltagarnas funderingar. Alla tankar måste få 
rum och bli tagna på allvar.

De insamlade frågorna blir katekumengruppens katekes. Här 
finns alltid de stora och centrala frågorna om Gud, livet, tro, gott 
och ont, Jesus, kyrkan och Bibeln med. Det som är viktigt för oss 
kommer alltid med. Deltagarnas formuleringar avgör var vi lägger 
tyngdpunkten.

Det är märkligt att några av de mest återkommande frågorna ser 
ungefär likadana ut hos den som just stigit över kyrkans tröskel 
och hos den som arbetat i kyrkan i många år. Kanske ser man frå-
gorna ur lite olika perspektiv men man kan alltid berikas av andras 
sätt att tänka.Vi blir inte färdiga.

Vi delar också varandras livsberättelser. Om Gud har med livet att 
göra måste vi först lära känna våra egna liv. Ofta fungerar gruppen 
som en positiv spegel. De som lyssnar hjälper mig att höra vad jag 
vill berätta för mig själv. Att lyssna till någons berättelse är att få ta 
emot en gåva, som också kastar ljus över mitt eget liv. Och tränar 
oss att lyssna till Bibelns livsberättelser.
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välkomnandet/liturgierna

Någon gång i början inbjuds katekumenerna till en välkomst- 
liturgi. Den kan utformas olika tillsammans med olika grupper. Så 
här kan det gå till:

Det är gudstjänst i kyrkan.

Katekumenerna samlas utanför kyrkporten. När kyrkklockorna har 
ringt sitt ”Välkommen” knackar katekumenerna på porten för att 
symboliskt uttrycka att de vill stiga in i kyrkan som sökare. Man 
vill komma precis sådan man är med en önskan att bli mottagen i 
församlingen med sina frågor, tvivel och längtan efter tro. Om man 
länge varit en sökare kan denna längtan vara stark. Innanför kyrk-
porten uttrycker någon att gruppens deltagare vill söka eller växa i 
en tro. Församlingen tar emot gruppen och ber för deltagarna. Vid 
denna akt får deltagarna ofta en Bibel.

Visst är det lite ovant och främmande att hamna i rampljuset. 
Samtidigt är det ett uttryck för att man är sedd. Också för den som 
funnits med i kyrkan på olika sätt uppfattas välkomnandet som en 
stark start på en vandring mot en fördjupad tro.
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fördjupning/bön

Utefter sökarens väg förändras frågorna. Vi hittar inte enkla svar. 
Men kanske får vi syn på nya aspekter av det som är viktigt för oss 
i livet. 

Olika tolkningar kan hjälpa oss att upptäcka de svar, som hjälper 
oss att leva.Tro är inte en förenklad teori utan en djup källa att 
hämta kraft ur. När kommer den insikten?

För en del kan den bli tydlig, då man själv börjar be.

När man vågar uttrycka sina behov och sin längtan inför Gud. 
Som pärlor på en Frälsarkrans.

Några hittar in i gudstjänster som stämmer med den egna andliga 
längtan. Andra får hjälp av bibliska berättelser som tolkar livet. 
Fördjupningens fas leder in i kyrkans andliga skattkammare.

Samtalen öppnar för var och en att hitta den skatt som legat och 
väntat på henne eller honom. Fördjupningens fas tydliggörs med 
en enkel gudstjänst, med ett symboliskt överräckande av korsets 
tecken, Trosbekännelsen och Herrens bön.

Den gudstjänsten har namnet Kallelsens liturgi; vi påminns om 
Guds kallelse som för en del leder till dop, för andra till konfirma-
tion eller dopförnyelse.
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bekräftelsen/dop och konfirmation

Vi förbereder oss att fira påsk

Vid Jesu kors möter vi oss själva. 

I Påsknatten möts vi igen.

Vi samlas i en nedsläckt kyrka . Mitt i påsknattens mörker tänds 
påskljuset, påminnelsen om Jesu uppståndelse. Katekumenerna 
hjälper till att sprida påskljuset till alla gudstjänstbesökare, som har 
varsitt litet ljus i handen. Snart är hela kyrkan upplyst.

För hela församlingen är det en särskild upplevelse om någon 
vuxen döps eller konfirmeras.

Alla får förnya sitt dop, svara ja till den kristna tron. Kanske får var 
och en möjlighet att doppa sin hand i dopfuntens vatten, för att 
påminnas om sitt eget dop.

Vi behöver tillfällen att bekräfta det som är viktigt för oss. Och 
tillfällen att fira det som är centrum i vår tro och våra liv; ljuset är 
starkare än mörkret, Kristus har besegrat det ondas makt.

Vi får stämma in i Kyrkans lovsång.

”Kristus är uppstånden - ja han är sannerligen uppstånden!”
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vad ska jag göra med detta? se´n då? sändning

Vad betyder det i mitt liv att ljuset är starkare än mörkret? Hur ska 
jag tydliggöra det goda genom min person? Vad är gudstjänst i mitt 
liv?

Snart är katekumentiden slut och livet har uppgifter som väntar på 
mig. Var och en får tillfälle att fundera över vad som är helig tjänst 
just för mig just nu.

Många har upplevt det som viktigt att få tala om det för någon.

Som ett heligt beslut eller en bekräftelse.

För någon kan det vara en konkret uppgift i församlingen.

För någon annan kan det betyda ett tydligt ansvarstagande i var-
dagslivet.

För en tredje omsorgen om en medmänniska…

Det är gott att få ta det egna livet på allvar.

En tid efter katekumentidens slut inbjuds katekumenerna till en 
sändningsgudstjänst.

I flera stift sker det i domkyrkan, där biskopen uppmuntrar och 
välsignar katekumenerna i deras olika livssituationer och uppgifter.
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katekumenatet som en församlingsmodell

Katekumenatet är ju främst en modell för hur församlingen kan ta emot 
vuxna människor, som söker efter en förståelse av gudomlig närvaro i 
våra liv. Gruppen, samtalen och liturgierna är en hjälp i det sökandet.

Katekumenatet är också ett förhållningssätt, där medvandrarskap och 
dialog föder nya upptäckter av varandra och den kristna tron. I kateku-
menatet ser vi varje sökare som en gåva till församlingen.

Varje församling bör ha en genomtänkt modell för att kunna möta vuxna 
människors sökande, och en väg för den som vill döpas eller konfirmeras 
som vuxen. 

För att en församling ska bli en god växtplats för tro och mänskligt liv är 
katekumenatets struktur och förhållningssätt en hjälp.

Katekumenatet påminner om den välkomnande atmosfärens betydelse. 
Katekumenatet stimulerar att upptäcka och ta emot sökande kamrater 
som en resurs.

Det finns en längtan hos många gudstjänstbesökare och medarbetare att 
fördjupas. Katekumenatet kan ge mod att ta tid med det goda samtalet, 
studier, bön och gemenskap. 

Sökande kamraters fascination över det viktiga i tro och liv hjälper oss att 
fira trons mysterium med ny glädje, att koncentrera oss på det viktiga och 
befria till ett delat ansvar i gudstjänsten.

Vi behöver alla bekräfta varandra. Våra resurser och gåvor blir tillvara-
tagna på ett nytt sätt när vi ser varandra.
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katekumenatets väg

illustration: ninna grefbäck aronsson
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