
 

 

 

Sänd till sin arbetsplats 
Samtalsmaterial för husgrupperna höst 2020 

 

Reflektion/sammanfattning 
Ofta har vi snäva bilder av vad det innebär att vara sänd. Vi 
överanalyserar och slår knut på oss själva för att hitta rätt sätt att vara 
kristen på sin arbetsplats. Men tänk om det är så enkelt som att vara 
den du är och där du är. Vi behöver omvärdera i vilken berättelse, i 
vilket sammanhang, vi placerar in vårt arbete. Om vi placerar det i 
evangeliets berättelse så får det konsekvenser. Om vi tror att Gud är 
alltings skapare och ursprung och att allt Gud gjort är gott, då gäller 
det även mitt jobb. Vi kan få en annan blick på det vi håller på med 
och inse att jobba med det jag gör är att förvalta en gåva som getts 
mig. Vi kan få upptäcka att Gud älskar oss genom andra människor 
och deras arbeten, och att allt arbete är Guds sätt att visa omsorg om 
sin skapelse. Men eftersom vi lever i en fallen värld så får vi inte alltid 
se det vi arbetar och kämpar för. Men hoppet är att vi ska få se 
världen återupprättad en dag och redan nu kan vi med hjälp av den 
helige ande få sprida Guds rike till vår omgivning genom att ge oss en 
riktning i våra beslut och vägval. Den helige ande bor i dig och 
vandrar med dig genom allt det är som är ditt liv och vill hjälpa dig att 
visa på Guds vision för den här världen. Vi är kallade, var och en av 
oss, och en dag ska skönheten som vi arbetar för nå sin fulländning.  

 

 

 

  



Samtalsfrågor 

 
- Vad väcks i dig när du hör ”sänd till sin arbetsplats”? Vad är det 

för bilder som dyker upp? 
- Vad känner du dig kallad till? 
- Räcker det med att tänka att förvalta mina kunskaper och låta 

Gud använda mig genom min kompetens är att vara kristen på 
sin arbetsplats? 

- På vilket sätt kan tron vara en kompass och ge dig en riktning i 
ditt arbetsliv?  

- Vad är det du kämpar för och hoppas på som du ännu inte fått 
se uppfyllt?  

- På vilket sätt är hoppet om skapelsen återupprättelse en tröst för 
dig? 

 

 

 

 

 

Bön/delgivning  
Dela in er två och två och samtala om följande: 
Vad i kvällens tema utmanar dig; är det något skulle vilja lägga till, ta bort eller 
förändra i ditt liv? Be för varandra. Detta kan också göras i stor grupp. 

 

 

 

 


