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STRATEGISK PLANERING för din enkla församling, din omgivning, stad, region och nation.
Inledning

Sammanfattning än så länge.
Fredag kväll: Effektiva ledare som gör lärjungar och starta enkla församlingar – karaktär och Guds formande
processer i våra liv med syfte att vi skall var effektiva och slutar bra.
Lördag morgon: Lägesrapport från Sverige – 50 ledare samlades som representerade +35 enkla församlingar från
Boden i Norra Sverige till Helsingborg i Södra Sverige. Vi kan konstatera att under 7 år har gräsrotsrörelsen växt
från en handfull enkla församlingar till över 50 som vi känner till i det sammanhang vi rör oss i, och vår
kvalificerade gissning är att det finns dubbel så många och som tillhör andra sammanhang eller inte alls.
Lördag eftermiddag: Multiplikation och nätverk – paradigm skift från Addition till Multiplikation (med Guds
hjärta och längtan som motivering), hur detta ske och vilka typ församlingsnätverk bli konsekvensen.
Lördag eftermiddag: För de förlorade – vänskaps evangelisation, bota sjuka och evangelisation och Lukas 10.
Lördag kväll: Nu tar vi tid att lyssna in Gud för det sammanhang vi står i på lokal plan, samhället vi bär bosatt i,
staden, regionen vi tillhör och landet.
Inspiration
Josua och Guds strategi för att inta landet.
Guds strategi: styrka Josua och kalla folket till helgelse, ”Jag är med er”, ”Var stark och frimodig”, ”Håller fast vid
och följer all Herrens undervisning”, Vik inte av från den från vare sig till höger eller vänster, så ska du ha
framgång vart du än går.”
Josuas gensvar: ”ALLT som du har befallt oss skall vi göra och vart du än sänder oss ska vi gå.”
Guds strategi – ta en omväg från söder av det förlovade landet (där de svagaste städer och byar fanns) och
invadera från den öster medel delen av landet och ta Jeriko, den starkaste fästa, först.
Jesus och ner och upp och Multi-strategi.
Predikade för stora skaror men tränade de få (12 lärjungar).
Multi strategi som skall ske samtidigt: Jerusalem, Judéen, Samarien och hela världen.
Instruktioner i Lukas 10.
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Paulus – synagogor, nyckel städer och personer, team och hubb.
Utveckling av guds strategi för individer, städer, regioner och nationer baserad på det Jesus och Apostlarna
gjorde. Apostolisk team som började i synagoga och sen rakt in i skörden - till nyckel personer och platser, till
hubben i Tyranus hörsal i Efesos.
Inställning
Lyssnande (Ord och Anden) och Lydnad
Metoder
 Alla troende – utrustad för att utföra sin tjänst
 Apostoliska team - apostlar, profeter, evangelister (och lärare och herdar) i samverkan som bryter nya mark
och utrustar lärjungar.
 Träningshelger (Guds hjärta, Guds Rike, Lärjungeskap, Evangelisation, Lukas 10, enkla församlingar,
multiplikation och nätverk) och ”Kickstart” för att sätta lärjungar i gång att bota sjuka och dela evangeliet.
 Lukas 10 satsningar – hitta fridensmänniskor.
 Punkt insatser från olika team is samband med den lokala enkla församlingen.
 Andens vägledning, ingripande och uppenbarelse – visioner, syner, profetisk tilltal, änglabesök o.s.v.
Våra utgångs punkt:
Jesu bud: Älska Gud och älska varandra (andra)
Jesu uppdrag: Gå och gör alla folk till lärjungar. Döp de i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär
dem att hålla allt som jag har befallt er.
Jesus bygger sin församling när vi ge gensvar genom att predika (berätta, skvallra) evangeliet, bota sjuka, och
människor omvända sig, sätta sin tro på Jesus, döpa sig, bli fylld med den helige Ande och bli inlemmad i Kristi
Kropp som ger uttryck på lokal ort (i någons hem).
Det PRAKTISKA gällande att forma en Strategi för att göra detta.
1. RELATIONER
 Förnya vår relation och överlåtelse till Gud
 Förnya vår relation och överlåtelse till människor, de som Gud har fogat oss samman till (vilka, vilka inte
– handla inte om exklusivitet, men om vision och värderingar)?
 Konflikter hända - vi väljer att arbeta igenom dem och hålla ihop.
 Ständig förnyelse för att vi ska förbli banbrytande (cutting edge).

2. ÄNDEMÅL (SYFTE)
Vision
 Börja med slutet i åtanke
Vad är det som Gud vill göra i din specifika situation? – det finns tydlig vägledning i Skriften men när det
gäller detaljer och uttryck behöver ni söker Herren. Tänk Guds tanker – och de är stor!
 Resultatinriktad – visionen är mätbart och konkret
Uttrycka visionen i en mening
T.ex. 1. 10 000 ny omvända i 1000 enkla församlingar i 10 år.
T.ex. 2. Alla lärjungar delar evangeliet till alla i Finspång.

Charles Kridiotis– Katalysator Sverige

Strategisk Planering - Sverige

7-8 okt 2016

Mission
 Våra medel – Vilka kommer göra detta?
 Handlingsinriktat – Vad är det som vi specifik kommer göra?
Uttrycka i punkt form
T.ex.
 Utrusta alla lärjungar så att de dela evangeliet i vardagen (typ V.Ä.L.L.A. – Välsigna, Äter, Lyssna, Lära och
Att dela evangeliet; 3 cirklar; Deras berättelse, Min berättelse och Guds Berättelse).
 Utrusta lärjungar att bota sjuka, dela evangeliet och starta enkla församlingar.
 Sända lärjungar för att leta upp fridens människor (efter Lukas 10).
 Samarbete med apostlar, profeter och evangelister för att träna lärjungar och se genombrott i ny område.

Värderingar
 Limmet som håller oss samman
 Trons orienterade
Dessa värderingar ofta kombinera både de inre och operativa värderingarna.
Exempel
På inre värderingar vill vi betona: Faderns hjärta, äkthet, familj o.s.v.
På operativa värderingar vill vi betona: att vi äta mat när vi träffas, att använda oss av upptäckande bibelstudium
metoden o.s.v.
Kombination inre och operativa värderingar för enkla församlingar kan man hitta på www.simplechurch.se video
serien ”Vad är en enkel församling?” Här kommer en sammanfattning av detta:
1.

Jesuscentrerad – Församling där Jesus är början, slutet, syftet, medlet och målet. Allt handlar om att göra lärjungar
till Jesus för att han ska bli förhärligad.
2. Missionell – Församling där målet aldrig är att samla utan att sända. Jesus sa: ”Gå ut och gör alla folk till
lärjungar!”
3. Liten – Församling som är medvetet liten, ofta mellan 3-20 personer.
4. Var som helst – Församling som möts där människor lever sina liv; i ett hem, på ett café, restaurang, arbetsplats
eller någon helt annan stans.
5. Relationell – Församling som bygger på relationer och gemenskap istället för program och verksamheter.
6. Organisk – Församling som fungerar som en levande organism som formas av sitt DNA.
7. Multiplicerande – Församling som växer genom multiplikation. När den blir för stor för att fungera som en andlig
familj sänds människor ut för att plantera fler församlingar.
8. Alla är präster – Församling där varje troende är en präst och har något att ge. Alla troende har möjlighet att
betjäna varandra och andra människor. Detta inkluderar att döpa nya lärjungar och dela Herrens måltid.
9. Tjänande ledare – Församling med oavlönade ledare som fungerar som andliga föräldrar i en andlig familj.
Ledarskap är aldrig en position men en viktig funktion i församlingen och fungerar utifrån tjänande.
10. Kopplad – Församling som inte isolerar sig men står i relation till andra församlingar lokalt, regionalt och
nationellt.

Vad är ett nätverk av enkla församlingar?
1. De olika enkla församlingarna i ett nätverk är egna församlingar och självständiga, men beroende av varandra.
2. Ett nätverk bygger på personliga relationer mellan de människor som finns med i de olika
församlingsgemenskaperna. Utan relationer – inget nätverk.
3. Ett nätverk av enkla församlingar strävar efter att vara decentraliserat och är per definition icke-hierarkiskt.
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I ett nätverk finns olika ledarfunktioner. I de enskilda församlingarna finns icke-anställda äldste/församlingsledare
som ofta fungerar i par eller team. I ett nätverk formas ofta team av ledare med ett övergripande ansvar för
nätverket. En del av ledarna som fungerar som exempelvis apostlar, profeter eller evangelister, sänds ut för att
betjäna på fler platser. Nätverksledare och utsända ledare har ibland ekonomiskt understöd och ibland inte.
De enkla församlingarna i ett nätverk samlas tillsammans ibland. I många fall en gång i månaden eller mer sällan.
När man träffas tillsammans är det ofta för träning, större gemenskap och för att gestalta mångfalden i Guds rike
på ett sätt som ibland är svårt i en enskild liten församling.

3. SAKFRÅGOR / FAKTORER
 Hinder
Gör en lista om de faktorerna som är ett hinder för att utföra visionen, missionen och leva ut dessa
värderingar.
Är dessa hinder inbillade, ursäkter eller inte verklighets baserade?
Vilka handlar om paradigm skift, världsliga attityd eller inlärd religiösa beteende?
Vilka handlar om resurser: människor, pengar o.s.v.?
Finns det hinder från myndigheter, lagar o.s.v.?
Finns det andliga hinder och hur kommer man förbi de?


Möjligheter
Gör en lista om de faktorerna som skapar möjligheter för att utföra visionen, missionen och leva ut
dessa värderingar.
Kan dessa faktorer annullera de hinder som finns? Hur?
Finns det faktorer i samhället som faktiskt hjälper oss med det som vi vill åstadkommer?
Är våra resurser en möjlighet? Typ människor som har gåvor och förmågor som Gud vill använde? Eller
pengar som vi kan använda för att välsigna och dela evangeliet till människor som är utsatta i vårt
samhälle?
Bön och andlig kraft, Guds tilltal och löfte?

4. ACTION
 Vad?
 Hur?
 Vem?
 Var?
 När?
 Med vilka resurser?
Det här är din NU lista och prioriterings lista. Vad skall göras först och i vilken ordning skall andra delar göras?
Självklart finns det flexibilitet. Det som skall göras kanske byttas plats i prioriteringslista p.g.a. Guds vägledning,
”öppna dörrar” eller ”stängda dörrar.”
BÖN och står till svars inför varandra för detta.
FORTSÄTT FRAMÅT I DEN HELIGE ANDENS KRAFT OCH VÄGLEDNING!

