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Samtalsguide

Välkommen till en samtalsguide till boken Sången om livet skriven
av Harry Månsus! Boken Sången om livet speglar drömmen om en
större pilgrimsrörelse. När kyrkfolk, tolvstegare och sökare från
den alternativa scenen möts i en dialog – gärna som en
pilgrimsvandring – sätts alla i rörelse mot ett djupare liv och en
rimligare värld.
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Förslag på samtalsmodell och upplägg
En inledande runda - cirka 20 min
I en inledande runda kan var och en prova sina tankar och få möjlighet att berätta vad som rör sig i
tanke eller känsla just nu. Det kan vara en fundering utifrån det du läst eller på annat sätt tagit del
av inför samlingen. Det kan också vara reflektioner över en händelse som anknyter till ert tema för
bokcirkeln.
Gemensamt samtal – cirka 60 min
Ett gemensamt samtal utifrån boken och samtalsfrågorna. Var noga med att dela på talutrymmet
och ta gemensamt ansvar för att alla kommer till tals.
Avslutande runda - cirka 10 min
Avsluta varje samling med en kort reflekterande runda där var och en har möjlighet att säga något
kort om boksamtalet, till exempel:
Det här bär jag med mig från vårt samtal idag…
Nya tankar jag fått med mig…
Jag skulle vilja samtala/veta/läsa mer om…

Ramar kring samtalet
Det kan vara bra att komma överens om ramar att förhålla sig till under samtalet. Det skapar
tydlighet och trygghet. I första träffen pratar ni igenom vilka ramar ni vill ha i er grupp. Här
exempel på några användbara ramar:
-

Det personliga vi delar stannar i gruppen.
Det är ok att prova tankar och att ändra sig.
Jag har rätt att vara tyst.
Alla talar i jagform.
Alla hjälps åt alla hålla tidsramarna.
Alla bidrar med sitt perspektiv och värdesätter att få ta del av andras.
Glöm inte att ta paus. Med eller utan fika.

Praktiska tips

Tänk på att inte vara för många i samtalsgruppen. En lämplig grupp är 3–9 personer, är ni fler kan
ni dela in er i mindre grupper.
Ledaren i gruppen håller i samlingen, men är också deltagare i gruppen och delar med sig av sina
tankar och erfarenheter. Gruppen kan också dela på ledaruppdraget och att ta ansvar för olika delar
av samlingen. Var noga med att ge alla deltagare utrymme och värna om att allas erfarenheter och
tankar tas tillvara.
Använd materialet precis som det passar just er och ert sammanhang. Välj och plocka bland
frågorna men var noga med överenskommelser och samtalsramar.
Samtalsgruppen registreras som studiecirkel och sker i samverkan med Studieförbundet Bilda. På
hemsidan www.bilda.nu/bokcirkel hittar du anmälan av studiecirkel. Studiecirkeln kan läggas upp
med hjälp av samtalsmodellen som presenteras ovan.
Som ledare i Bilda kan du få tips och stöd i din roll som ledare. Som en introduktion i att vara
cirkelledare i Bilda ska du göra vår webbaserade grundkurs. Den tar ca 30 min. Kursen, och annan
viktig information hittar du på www.bilda.nu/ledare – eller kontakta ditt närmaste Bildakontor.

2 (8)

Preludium
•

•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Håller du med författaren om att det finns en andlighet som går under radarn?
Har du stött på den?
Vad tänker du när du läser orden Bibelns befrielse?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Preludium?

Sökare och pilgrimer i den kosmiska katedralen
•
•
•

•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Vad tänker du om den kosmiska katedralen? Är den viktig för dig? Är den viktig
för kyrkorna? För din kyrka? För människor du känner som inte går till någon
kyrka?
Andlighet är ett liv i relationer, står det i boken. Till Gud/Livskällan, varandra och
jorden. Hur upplever du de tre relationerna i ditt liv?
Har du någon gång funnit riktiga anknytningspunkter i de bibliska berättelserna?
Tankar och situationer du känt igen dig i? Vad betydde det för dig?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Sökare och pilgrimer i den
kosmiska katedralen?

Vart tog musiken vägen?
•
•
•

•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Björn Wiman känslor inför klimatkrisen citeras i boken: Man är ömsom livrädd,
ömsom förbannad, ömsom bedövad av sorg. Kan du känna igen dig i det? Vilken
känsla dominerar hos dig?
Vad ger dig hopp i den situationen?
Tänker du någon gång att det är för sent och att inget kan göras?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Vart tog musiken vägen?

De unga och grottekvarnen
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
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•
•
•
•

Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Minns du hur du reagerade vid Greta Thunbergs tal i FN: “How dare you”? Hur
vågar ni stjäla vår framtid? Blev du berörd? Hur?
Vad kan vi göra för att lindra de ungas (och äldres) klimatångest?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet De unga och grottekvarnen?

Konsumismen, fossilberoende och jordens framtid
•
•
•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
“Om vi ska orka engagera oss för jordens och samhällets så behöver vi också ha en
plats där våra egna sår kan helas.” Stämmer det? Har du någon sådan plats?
Boken talar om sorgen som en (kanske oväntad) kraftkälla. Har du upplevt det
någon gång?
Tror du att vi skulle vara hjälpta av 12-stegsgrupper för klimatet?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Konsumismen, fossilberoende
och jordens framtid?

Pilgrimsfolket – en alternativrörelse i tiden
•

•
•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Tror du att det går att vara miljöaktivist utan att samtidigt vara fredsaktivist och
rättviseaktivist? Är något av dem viktigare och mer grundläggande än det andra?
Har du någon erfarenhet av pilgrimsvandring? Vad ger det dig?
Naturen, kroppen, enkelheten och delandet lyfts fram som fyra viktiga punkter i
pilgrimslivet. Vad lockar dig mest i det? Vad är svårast?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Pilgrimsfolket – en
alternativrörelse i tiden?

Bergspredikan tillhör världsarvet
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Boken talar om en interkulturell rörelse och en interkulturell framtid i vårt land.
Upplever du att det stämmer och har du några erfarenheter av det?
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•

•

Hur reagerar du inför de fyra absoluterna som oxfordgrupprörelsen talade om i en
mörk tid: absolut ärlighet, absolut renhet, absolut osjälviskhet och absolut kärlek?
Känns det överväldigande eller tror du att vår tid har något att lära av det? Vilken
känns svårast för dig?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Bergspredikan tillhör
världsarvet?

Exodusfolket – en profetisk alternativrörelse
•
•
•

•

•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
“Vid tillvarons smärtpunkter föds en ny teologi...” Är det så för dig med? Att en ny
“teologi”, ett nytt sätt att förstå Gud, har fötts vid ditt livs smärtpunkter? Vad
ändrade sig?
Sabbaten var en revolution i dåtidens samhälle, står det I boken? Hur förhåller du
dig till sabbatsbudet om en vilodag i veckan? Tror du att det är viktigt för oss? Har
du någon vilodag?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Exodusfolket – en profetisk
alternativrörelse?

Profetröster – när allt står på spel
•

•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Religion och teologi kan bli Guds fiender, står det I boken. Har du exempel på
det?
Vad tänker du om att Gud är allierad med de utsatta och inte makthavarna?
Stämmer det? Har du hört talas om det i din kyrka eller någon annanstans?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Profetröster - när allt står på
spel?

Två profetröster i vår egen tid
•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Martin Luther King menade att rasism, fattigdom och militarism var de tre
huvudfienderna.
Håller du med om det? Finns det några du vill lägga till?
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•
•

Vilka är de största fienderna i vår tid och i vårt land?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Två profetröster i vår egen
tid?

Sorg, skuld och hemlängtan – i katastrofens skugga
•
•
•

•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
“Först när konsekvenserna drabbar med full kraft spricker förnekelsens pansar”
står det i boken. Och ett citat från Klagovisorna: “De visade dig inte din skuld, så
att ditt öde kunde vändas.” Hur tycker du att de här meningarna förhåller sig till
dagens klimatkris?
Tror du att en klimatförnekare kan omvända sig? Har du exempel på det?
Skulle du vara rädd att förstöra stämningen genom att ta upp klimatfrågan?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Sorg, skuld och hemlängtan i katastrofens skugga?

Guds glödande patos och framtiden
•
•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Tror du att kyrkan eller vi själva tröstar för snabbt?
Hur förstår du talet om två horisonter? Är det till hjälp för dig eller försvårar det?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Guds glödande patos och
framtiden?

Den profetiska Jesusrörelsen – då och nu
•
•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
I boken talas det om människornas vilsenhet, förnekelse och verklighetsflykt. Har
du några exempel på det? Och du själv?
Den unga kyrkan var en alternativrörelse. Tycker du att kyrkan fortfarande är det?
Varför/varför inte?
Vilken gudsbild har du fått lära dig; domaren eller läkaren? Och vilken har du
idag?
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•
•

Vad känner du inför Sydafrikas försoningsarbete? Skulle du kunna förlåta och
försonas med en stat eller en person som gjort dig väldigt illa?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Den profetiska rörelsen - då
och nu?

Pilgrimsvandringen till Jerusalem
•
•
•

•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Ett förkrossat och bedrövat hjärta är närmast Gud, står det i boken. Tror du att
det stämmer? Har du själv upplevt det? Hur hänger det här ihop med det glada
och förnöjda hjärtat?
Kristendom är inte dogmer utan relationer? Håller du med? Kan det ena existera
utan det andra? Är något viktigare än det andra?
Klimatforskningen och bergspredikan möts i sina krav på radikala liv, står det i
boken. Vad hindrar dig att leva ett radikalt (eller radikalare) liv?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Pilgrimsvandringen till
Jerusalem?

Guds patos – en passionshistoria
•
•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Att misslyckas. Upplever du att du har fått göra det? I livet? I kyrkan?
Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig, ropar Jesus på korset. Har du
också upplevt det? Vill du dela med dig?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Guds patos - en
passionshistoria?

Sången om livet sprider sig
•
•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Boken talar om samtalen vid vägskälen mellan kristna och nyandliga. Har du varit
där? Vad gjorde det med dig?
Författaren kallar areopagen för ett livsåskådningstorg. Tycker du att det är något
vi behöver I vår egen tid? Varför?
Fundera en stund. Vad tar du med från kapitlet Sången om livet sprider sig?
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Pilgrimsfolket och himlajordens befrielse
•

•
•

•
•
•
•

Har du hittat något guldkorn (något som landade väl i dig, som uppmuntrade dig
eller gav nya perspektiv)?
Har du hittat något gruskorn (något som skaver, något du inte förstår eller inte
håller med om)?
Boken talar om ett Babylons globala charmoffensiv, en livsstil som marknadsförs
med alla medel. Kan du uppleva att det är så? Att det finns starka krafter som styr,
som vi kanske inte riktigt ser? Har du exempel?
Hur kan vi bryta med den livsstilen? Hur kan vi undvika att delta i kriget mot
naturen och jordens fattiga? Var finner vi en motkultur?
Håller du med om att sången om livet aldrig tystnar? Var hör du den?
Fundera en stund. Vad tar du med dig från kapitlet Pilgrimsfolket och
Himlajorden?
Vad tar du med dig från boken som helhet?
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