
 

Introduktion Guds stora berättelse är en kurs som inspirerar och utmanar alla troende att engagera sig i 

Guds uppdrag i vår värld. Den ger en spännande överblick av de bibliska, historiska, strategiska 

och kulturella aspekterna av Guds uppdrag och vår roll i den.   

 

Format 
& innehåll 

Kursen är utformat för att hållas i hemgrupper, ungdomsgrupper, bönesamlingar och 

smågrupper i en lokal församling som en del av församlingens lärjungaskapsträning. Vi 

rekommenderar att kursen hålls en kväll i veckan under en 4-veckors period. Varje kväll går 

på ca. 1,5-2 h.  

 

Guds stora berättelse använder sig av olika inlärningssätt och interaktiva aktiviteter såsom: 

• Inspirerande undervisningsvideos på svenska. De undervisar om de bibliska, historiska, 

strategiska och kulturella aspekterna på vårt uppdrag och förklarar detta på ett tydligt och 

enkelt sätt.  

• Kompletterande videos som förstärker undervisningen och aktiviteterna på varje session.  

• Bön för de minst nådda folken, både globalt liksom de som bor i våra städer och samhällen.  

• Egen läsning av utmanande artiklar & arbetsblad som hjälper deltagarna att komma ihåg och 

tillämpa undervisningen och den egna läsningen.  

• Stimulerande samtal i smågrupper där varje deltagare får dela med sig av det Gud har talat 

till dem personligen genom materialet.  

•  

Exempel på 
schema 

15 min 

20 min 

10 min 

20 min 

30 min 

5 min 

Lovsång & bön för de minst nådda, bönehäfte finns 

Videoundervisning 

Kompletterande video och feedback 

Egen läsning och arbetsblad 

Samtal i mindre grupper med förslagsvis fika 

Feedback och kvällen avslutas 

 

 Guds församling lever i otroligt spännande tider i just nu. Kanske håller 

det sista kapitlet på Guds stora berättelse att skrivas i vår generation. 

Kursen kommer att hjälpa dig att få en sann missionell världsbild. Du 

kommer att utmanas till att nå ut till människor från andra kulturer och 

förstå att vi inte existerar på jorden för oss själva utan för att  

delta i Guds uppdrag i vår värld.  

  
Kostnad & kontakt Kursen kostar 149 kr per deltagare. 1 studiehäfte och 1 bönehäfte per deltagare samt 

videoundervisning, 2-timmars online-coachning om hur man håller i kursen ingår. Häftena 

skickas till er med post och ni får tillgång till videos via en nedladdningslänk. 

Kontakta oss på info@simplymobilizing.se för mer information.  

Se även vår hemsida simplymobilizing.se 

Information om kursen 


