
STUDIE-
HANDLEDNING

Att ge plats för den andre? 
Hur kan kristna ge plats för andra  
traditioner och ge dem legitimitet  

inom ramen för kristen tro?
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Sverige brukar beskrivas som ett sekulärt land, men 
kan även beskrivas som ett land som gått från att 
vara ett enhetsland med en statskyrka till att vara 
ett land med många religiösa uttryck. När kartan 
ritas om uppkommer nya frågor som hur vi kan leva 
sida vid sida och låta den andre vara annorlunda, 
utan att för den skull förminska vår egen identitet. 
 Jakob Wirén har med sin bok ”Att ge plats för den 
andre? – Religionsdialog, ersättningsteologi och Mu-
hammed som profet”, Verbum AB 2021, gett alla som 
är intresserade av dessa frågor en ingång i att starta 
det viktiga samtalet, där det inte finns några givna 
svar kring vilket utrymme vi är beredda att ge till 
den andre.

Syfte och mål
Studiehandledningen är till för att ge exempel på olika sätt att ta sig an 
och använda boken Att ge plats för den andre? samt att skapa nyfikenhet 
och intresse för religionsdialog och främja det goda samtalet.

Målet med samtalen är inte att komma till konsensus, utan att fördjupa 
tankegångarna kring hur vi kan leva sida vid sida med våra olikheter.

Att ge plats för den andre?  
– som studiecirkel
En studiecirkel med fem träffar med två 45 min-pass, där det ges tillfälle 
att samtala och reflektera kring bokens ämne ”att ge plats för den andre”. 

Träff 1 Möten med människor med annan tro
Träff 2 Religionsteologiska perspektiv & teologiskt utrymme
Träff 3 Samarbeten och dialog
Träff 4  Att ge plats i förhållande till judendom och islam  

(– tolkning av den egna berättelsen i förhållande till den andre)
Träff 5 En kristen religionsteologi med plats för den andre

Handledningen ska ses som ett förslag till upplägg, som kan användas 
i sin helhet, delvis eller inspirera till en helt egen användning. Till var-
je pass finns läshänvisningar och förslag på samtalsfrågor som den som 
leder studiecirkeln kan välja mellan att samtala om. Utgångspunkten bör 
alltid vara det lokala sammanhanget och erfarenheten i gruppen. Att ge 
plats för den andre gäller inte bara i samtal med någon av annan tro och 

Inledning
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tradition, utan bör vara ledstjärna även i det interna samtalet där det be-
höver finnas utrymme för olika åsikter och tankar.

Första träffen skiljer sig från de övriga, då målet där är att ge ram för 
de fortsatta träffarna.

Det är bra att börja med att skapa en trygg plattform för gruppen, där 
samtalen får utgå från varje individs erfarenheter. Inled med att skapa 
en ram där ni i studiecirkeln bestämmer er för hur ni vill/kan tala med 
varandra och hur ni kan föra ett gott samtal där alla deltagare kan känna 
sig trygga. Det är bra om samtalen kan föras med en öppen attityd där var 
och en uppmanas att pröva sig fram. Tro berör och det är viktigt att alla 
får möjlighet att dela sina tankar och åsikter. 

Struktur för träffar 
Varje träff är två pass à 45 minuter, ha gärna en fikapaus eller promenad 
mellan passen. Arrangera varje träff med några veckors mellanrum, så att 
alla har en chans att läsa inför träffen. 

Metodtips 
Anteckna gärna i marginalen medan du läser, till exempel genom att sät-
ta utropstecken (!) för det som blir en aha-upplevelse och ett frågetecken 
(?) för det som är oklart. Detta underlättar när det är dags att i gruppen 
samtala om det aktuella kapitlet. Frågorna i studiehandledningen bör ses 
som förslag att utgå ifrån, men forma gärna studiecirkeln utifrån gruppens 
egna frågor. 

Några enkla samtalsmetoder som används i denna studiehandledning
RUNDAN Låt ordet gå laget runt så att alla har möjlighet att komma till 

tals. Den som har ordet får tala ostört medan alla andra lyssnar utan att 
kommentera. Tänk på att det aldrig kan vara ett tvång att säga något. En 
runda är däremot inte ett tillfälle att prata oavbrutet väldigt länge. Lagom 
är bäst. Under rundan får varje deltagare berätta om just sin tanke eller 
känsla och något kort om vad som gav tanken/känslan. Var det något som 
gjorde mig upprörd, stolt, glad eller ledsen? När alla berättat kan ni släppa 
fram ett fritt samtal kring frågeställningen.

BIKUPAN Bilda tillfälliga små grupper om 2-3 personer. Samtala runt 
ämnet en stund. Om man sedan vill kan man i storgrupp kort berätta om 
vad man pratat om i sin bikupa. En metod som passar dem som har lättare 
att prata i små grupper än i storgrupp. 

FYRA HÖRN-ÖVNING Vid denna värderingsövning ger ledaren grup-
pen fyra valmöjligheter utifrån en given situation eller ett påstående. Varje 
hörn i rummet motsvarar en valmöjlighet, dvs ett ställningstagande. Det är 
viktigt är att det alltid ska finnas ett öppet hörn, dit deltagarna kan gå om 
inget av de andra tre givna svarsalternativen stämmer överens med deras 
egen åsikt. När deltagarna valt hörn får de stående samtala några minuter 
med övriga personer i samma hörn om varför de valt att ställa sig just där. 
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Om någon person är ensam i ett hörn bör ledaren samtala med denna per-
son. Ledaren får gärna leda gruppsamtalet med hjälp av frågor till de olika 
hörnen och be dem berätta om sitt val. I det öppna hörnet är det bra om 
alla deltagare får komma till tals.

REFLEKTION – DELA I STORGRUPP – REFLEKTIONSRUNDA Alla delta-
gare börjar med en stunds enskild reflektion där de skriver ner sina reflek-
tioner på ett papper. I nästa steg läser alla upp de som de skrivit i stor-
grupp, under denna runda lyssnar alla utan att kommentera. Efter alla har 
läst upp är det dags att släppa samtalet fritt utifrån reflektioner som upp-
stått under rundan. 

LINJEN En tänkt linje skapas på golvet i rummet. Be deltagarna att pla-
cera sig på linjen utifrån hur mycket de instämmer med det första påstå-
endet, från 0 %–100 %. Låt deltagarna sedan stående samtala några minu-
ter med de personer som står närmast om varför de valt att ställa sig just 
där. Låt några deltagare berätta för gruppen om sitt ställningstagande. När 
samtalet känns klart går ni vidare med nästa påstående. Om någon deltaga-
re vill byta plats efter att ha hört någon annans åsikt så är det fullt möjligt 
att flytta på sig. Det är således fritt fram att ändra åsikt under övningen.

2 + 4 Börja samtala två och två. Sedan slår ni ihop två grupper och fort-
sätter samtalet i grupp av fyra. Dela sedan något från samtalet i storgrupp.

PROMENADPRAT Deltagarna delar in sig parvis eller tre och tre gärna 
med någon/några man inte alltid brukar prata med. Ledaren ger paren en 
uppgift, något man ska prata om och en tid när man ska vara tillbaka.  Del-
tagarna tar en promenad tillsammans och pratar samtidigt. 

AVSLUTNING Avsluta varje träff med en runda där alla har möjlighet att 
säga något om upplevelsen av dagens träff. Låt varje deltagare berätta fritt: 
Vad tar du med dig från dagen samtal? Nya lärdomar? Nya insikter? Om 
tiden är knapp kan en kortare variant vara: Vad är det bästa någon annan 
har sagt idag? eller en eller tre saker jag tar med mig från dagens träff.
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Möten med människor med annan tro
Läshänvisning: sid 11-29 och 69-125
Förbereda inför träff 1:
Om det finns ett interreligiöst arbete i församlingen, be den som är  
ansvarig för detta arbete att förbereda en presentation på cirka 10 min  
(se pass 2).

Pass 1
Tryggt rum och syftet med att läsa boken och att ha träffarna

INTRO (20 min)
Inled passet med att tala om det trygga rummet med gemensamma  
”regler” om god ton. Det är viktigt att samtalet hela tiden utgår från den 
enskilde deltagaren och att ingen känner sig ifrågasatt eller kränkt.
Börja samtalet med en runda där alla får dela sina erfarenheter ut av  
religionsmöten.

Förslag på frågor att fortsätta samtalet:

• Varför vill du läsa denna bok och vad är din ingång till bokens ämne?

• Är det någon tanke eller känsla som hänger sig kvar efter läsningen  
till idag? 

BIKUPOR (13 min) 
Sätt er i mindre grupper och tala om:
Vilka former av möten/mötesplatser med människor av annan tro (den 
andre) har ni i er omgivning idag? 

Använd bilden av bussresan som utgångspunkt till att fortsätta samtalet, 
förslag på frågor:

• Vilka sitter på bussen? (vilka är församlingen?)

• Vilka har nyss klivit på?

• Står någon och väntar på vägen?

• Är bussen tom eller fullsatt?

• Är det någon som tar mycket plats?

• Hur ser omgivningen ut?

• Finns det plats för fler? 

NULÄGESBILD (12 min)
Presentera något från varje bikupesamtal. Skriv gärna ner svaren på ett 
blädderblock. Rita gärna upp en bild på en buss och låt alla bikupor fylla 
på med sina svar. Svaren ger en nulägesbild av gruppens interreligiösa 
kontext.

• När nulägesbilden är ritad, samtala kring frågan: Hur har omgivning-
en förändrats - utifrån bilden av bussen - de senaste 5, 10, 20 åren?

Träff 1
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PAUS

Pass 2
Syfte med religionsdialog

FYRA HÖRN-ÖVNING (ca 15 min) 

• Vilken annan religion vet jag mest om?

 Judendom

 Islam

 Buddhism/Hinduism

 Öppet hörn

• Vilken religion vill jag lära mig mer om?

 Judendom

 Islam

 Buddhism/Hinduism

 Öppet hörn

• Varför bedriva religionsdialog?

 Missionsmotivation: För att sprida evangelium behöver man kunskap 
om sammanhanget. Motivet till dialogen är att missionera och få dem 
att bli kristna.

 Fredsmotivation: Hans Küngs uttryckte följande motiv ”Ingen världs-
fred utan fred mellan religionerna. Ingen fred mellan religionerna 
utan dialog mellan dem.”

 Sanningsmotivation: Det finns något att lära om Gud i andra religioner.

 Öppet hörn

Samtal i varje hörn och sedan delande i storgrupp.

INTERRELIGIÖSA RÅD (15 min)
Två spår utifrån den egna kontexten:

Spår A: Om ett interreligiöst arbete redan finns i församlingen:

Be den som är ansvarig för denna detta arbete att presentera verksam-
heten (ca 10 min).

• Försök berätta: Hur är arbetet organiserat? Finns kommunen med i ar-
betet?

• Vilka är delaktiga i detta arbete? Hela församlingen eller några yrkes-
grupper? 
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• Avsluta med möjlighet till frågor och samtala kring starka respektive 
svaga länkar i arbetet (5 min).

Spår B: Om det idag inte finns ett interreligiöst arbete i närheten:

Samtal i Bikupa (10 min och sedan delande och samtal i storgrupp 5 min)

• Vad har ni för andra samfund i er närhet? (interreligiöst & ekumenisk)

• Har det funnits interreligiösa eller ekumeniska samarbeten i försam-
lingen tidigare?

• Hur arbetar kommunen med integrationsfrågor? Finns intresse från 
kommunen till ett interreligiöst råd? Hur arbetar stiftet med religions-
dialog?

• Vilka aktörer skulle församlingen kunna samarbeta med? 

• Vilka frågor vore intressant att ta upp i ett interreligiöst råd?

Efter genomgången i storgrupp i både alt A och B:

SAMTAL I HELGRUPP (10 min) 
Förslag på samtalsfrågor:

• Samtala om vad ett interreligiöst samarbete, t ex i ett råd, skulle kunna 
tillföra församlingen.

• I boken beskriver Jakob arbetet utifrån två ganska olika interreligiösa 
råd, och kommer in på värdet av vänskap och kommer in på starka och 
svaga länkar (sid 103). Samtala om värdet av vänskap och skillnaderna 
mellan starka och svaga länkar. 

• Jakob skriver ”för att råden ska överleva att människor slutar och att 
nya väljs in är inte vänskap tillräckligt. Råden har en struktur som  
reglerar samverkan mellan människor, vare sig länkarna är svaga eller 
starka”. Vad skulle vara viktigt för dig att ha med i ett sådant dokument?

• Hur viktig är förankring för det interreligiösa arbetet inom försam-
lingen? 

AVSLUTNINGSRUNDA (ca 5 min)
Vilka nya tankar, känslor och idéer har väckts under denna första träff?
(Det bästa någon annan har sagt under denna träff?)

Att läsa inför nästa träff: sid 19-78, 140-182 och 199-202
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Religionsteologiska perspektiv och  
teologiskt utrymme
Läshänvisning sid 19-78, 140-182, 199-202

Pass 1
Religionsteologiska perspektiv

GEMENSAM RUNDA (cirka 10 min runda + 10 min samtal)
Börja träffen med en gemensam samtalsrunda med frågeställningen: 

• Vad väckte läsningen hos mig? 

BIKUPOR (20 + 5 min i storgrupp) 
Det i särklass vanligaste sättet att beskriva olika syn på andra religioner är 
den trefaldiga modellen exklusivism, inklusivism och pluralism. 

Förslag på samtalsfrågor kring denna modell:

• Är den begriplig? Hjälpsam? 

• Känner du igen din och kyrkans tro i något av alternativen?

• Schemat med tre förhållningssätt utgår från frågor om sanning och 
frälsning. Jakob skriver att kristna är ganska eniga i att Gud i skapel-
sen strör kärlek och skaparglädje över hela mänskligheten, och fråg-
ar sig varför skulle inte samma universella omsorg skulle finnas kvar i 
frälsningen? 

• Samtala om Jakobs frågeställning om Guds universella omsorg.

• Jakob frågor sig om pluralism egentligen en ny form av västerländsk 
imperialism som förklarar hur alla religioner hör samman. Vad tänker 
du? 

• Går hög kristologi att förenas med religionsdialog?

• Hur kan vi tala om Jesus med den andre? Kan vi tala om Jesus som 
frälsare? 

• Hur bevars Jesus unika roll om andra traditioner är likvärdiga bärare 
av sanning och frälsning.

Avsluta passet med att presentera något från era samtal i storgrupp.

Pass 2
Teologiskt utrymme

Bussresan: Den trefaldiga indelningen svarar på vissa frågor som hur vi ser 
på färdbevis och slutdestination, men inte om hur vi handskas med det ge-
mensamma utrymmet. Jakob skriver om teologiskt utrymme, med det men-
ar han att ge plats för den andre i den egna trons berättelse.

Träff 2
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ENSKILD REFLEKTION – DELA I STORGRUPP – REFLEKTIONSRUNDA  
(10 min + 7 min + 8 min)
Kristendom är yngre än judendom men äldre än islam. Detta medför att 
den kristna berättelsen bygger vidare på den judiska, medan judisk och 
kristen tro var känd vid islams födelse och därmed finns närvarande i de 
muslimska skrifterna. Jakob skriver att vikten att börja i den egna tradi-
tionens särart och samtidigt vara öppen för den andres olikhet. Han skri-
ver: när den andre får plats i den egna berättelsen så vidgas berättelsen och 
blir mer trovärdig i relation till hur världen ser ut och samtidigt som den tro-
ende får stöd att se den andre för vem hon är, inte någon ännu ej omvänd till 
den egna övertygelsen (sid 200). 

Förslag på reflektionsfrågor:

• Vad innebär det för den kristna berättelsen att judendomen är känd i 
våra texter men inte islam?

• Jakob skriver om att muslimerna har ett hermeneutiskt privilegium, 
och att de därför har lättare se religiös mångfald som ett uttryck för 
att Gud vill ha det så. Hur ser du på detta? På vilket sätt kan kristna ge 
muslimer en plats i sin berättelse?

Skriv gärna ner dina svar enskilt. När gruppen samlas igen läser var och 
en upp sin reflektion, låt var och en läsa sin reflektion okommenterad. Av-
sluta med en gemensam runda där var och en får möjlighet att reflektera 
kring något som någon annan har sagt under delandet. 

BIKUPA (10 min + 5 min i storgrupp) 

• Vilket teologiskt utrymme är jag beredd att ge trosföreställningar och 
traditioner som inte är mina egna?

• Hur kan vi var kristna utan att det sker på bekostnad på andra?

• Finns det vissa områden som skaver mer i mötet med den andre?

• Vad ser du för utmaningar och/eller möjligheter med att ge teologiskt  
utrymme för den andre?

Samtala och dela sedan något från samtalet i storgrupp. Med hjälp av ett 
blädderblock kan ni lista de utmaningar och möjligheter som ni har funnit. 

AVSLUTNINGSRUNDA (ca 5 min)
Vad är det bästa någon annan har sagt denna träff?

Att läsa inför nästa träff: sid 71-82 och 126-202
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Dialog och samarbeten
Läshänvisning: sid 71-82, 126-202 

Pass 1
Dialog

Börja träffen med att göra en linje-övning. Se metodavsnittet.

LINJE-ÖVNING (20 min)

Förslag på påståenden om religionsdialog:
• Religionsdialog leder till fred.
• Religionsdialog gör religion mer accepterat i samhället.
• Religionsdialog bör fokusera på likheter.
• Religionsdialog bör fokusera på olikheter.
• Religionsdialog ställer höga krav på den enskildes kunskap.
• Religionsdialog passar den senmoderna människan.
• Religionsdialog skapar en djupare förståelse för den andres tradition.
• Religionsdialog ställer höga krav på den enskildes förankring i sin  

egna tro.
• Religionsdialogen leder till att människor blir likgiltig inför religiösa 

olikheter.
• Religionsdialog bidrar över tid till religionernas försvinnande.
• Religionsdialog leder till att den egna religionens särart försvagas.
• Religionsdialog går inte att kombinera med mission.
• Religionsdialog hjälper till att fördjupa sin tro och identitet.
• Religionsdialog leder till synkretism (sammanblandning av religioner).
• Religionsdialog skapar förutsättningar för att respektera skillnader

Gå vidare med:
ENSKILD REFLEKTION – DELANDE – REFLEKTIONSRUNDA  
(7 min + 10 min + 7 min)
Jakob skriver om olika former av dialog i sin bok (s 26-27): Teologiska  
dialogen, Vardagliga möten, Mystikens dialog, Praktisk samverkan och 
Krisens dialog.

Förslag till reflektionsfrågor:

• Utifrån Jakobs olika beskrivningar, vilka är dina erfarenheter av dialog?

• Har du upplevt sammanhang där du har varit den ende religiöst andre, 
t ex ensam i möten med religiösa från andra religioner eller i en seku-
lär kontext? Vilka är dina erfarenheter av dessa möten?

• Har du varit med om sammanhang där dialogen har rört ämnen som 
skaver? I vilka former av dialog har dessa samtal förts?

Träff 3
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När gruppen samlas igen, dela i storgrupp, men låt var och en läsa upp sin 
reflektion okommenterad. Avsluta med en gemensam runda där var och 
en får möjlighet att reflektera kring något som någon annan har sagt  
under delandet. 

Pass 2
Interreligiösa samarbeten

PROMENADPRAT (15 min + 5 min delande)
I Sverige är Svenska kyrkan cirka åtta gånger större än alla andra samfund 
tillsammans. Jakob skriver om en asymmetrisk vänskap (sid 122-125). 

Förslag på samtalsfrågor under promenaden:

• Hur påverkas samarbeten och dialog av ett asymmetriskt styrkeförhål-
lande?

• Har du erfarenhet av samarbeten mellan Svenska kyrkan och andra re-
ligiösa samfund i Sverige? Om ja, vilka är de lärdomar du fått av dessa?

• Bör Svenska kyrkan ta ett särskilt ansvar för religionsdialog i Sverige, 
till exempel på grund av samfundets storlek, att de har en historia som 
statskyrka eller någon annan faktor? Motivera gärna ditt svar.

• Hur kan man arbeta med denna asymmetri?

Dela några tankar från varje promenadgrupp i storgrupp. 

FYRA HÖRN-ÖVNING (15 min) 

I början av interreligiös samverkan är det är viktigt att man börjar med:

• Lära känna varandra 

• Lära känna varandras traditioner 

• Lära känna varandra och varandras traditioner 

• Öppet hörn 

Vilka frågor bör Interreligiösa råd befatta sig med?

• Religiösa och sociala frågor 

• Sociala men inte religiösa 

• Religiösa men inte sociala 

• Öppet hörn

Vilket fokus bör arbetet i ett interreligiöst råd ha?

• Interna relationer i gruppen (bland företrädare från de olika samfunden) 
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• Verka och göra skillnad i samhället 

• Interna relationer och externt arbete är lika viktigt 

• Öppet hörn

Vad betyder interreligiös samverkan för den egna identiteten?

• Möjliggör perspektivskifte

• Fördjupar förståelse för den andres tradition

• Fördjupar förståelsen för den egna traditionen

• Öppet hörn

Vad händer när den andre får plats i den egna berättelsen? (sid 200)

• Den egna berättelsen vidgas och blir mer trovärdig i relation till värl-
den sådan den ser ut

• Jag får hjälp att se den andre för vem hon är, inte som någon som ännu 
inte är omvänd till min övertygelse

• Båda ovanstående

• Öppet hörn

AVSLUTNINGSRUNDA (ca 10 min)
Vilka nya tankar, känslor och idéer har väckts under träffen?
Vad är det bästa någon annan har sagt under denna träff?

Att läsa inför nästa träff: sid 199-284 och 285-352
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Att ge plats i förhållande till  
judendom och islam 
Läshänvisning sid 199-284 och 285-352 

Pass 1
Förbundsteologi

ENSKILD REFLEKTION (5 min)
”Guds kärlek till mänskligheten är universell, men frälsningshistorien 
berättar om hur Gud lever med, välsignar och fullbordar sin skapelse par-
tikulärt, i och genom konkreta människor” s 271 

Ett genomgående tanke i Att ge plats för den andre? är att det finns en 
möjlighet till andra vägar till Gud, utan att det skulle innebära att ta bort 
det unika i den egna traditionen - det partikulära. Jakob refererar bland 
annat till den judiske överrabbin Jonathan Sacks som menar att Gud är 
universell, men att vår relation till Gud är partikulär. Ett sätt att se på det-
ta tema är att se att Gud har ingått i flera olika förbund, utan att för den 
skull upphäva något äldre. 

Reflektera över Guds förbund med Noa, Abraham och vid Sinai: 
Vad kan de olika förbunden berätta om Gud?

ENSKILD REFLEKTION – DELANDE – REFLEKTIONSRUNDA  
(5 min + 10 min + 5 min)
I Kyrkoordningens fjortonde avdelningens inledning står det bl a ”Gud 
som skapande, upprättande och livgivande i hela världen, är den vidare 
ekumeniska kallelsen att verka för kyrkans enhet, mänsklighetens gemen-
skap och världens helande, samt att söka Guds tilltal i mötet med varje 
människa oavsett religiös tradition […]”. 

Förslag på reflektionsfrågor:

• Vad innebär det för dig att söka Guds tilltal i den du möter? 

• På vilket sätt tror du att Gud möter i en annan tradition?

• Finns det något du har lärt dig i mötet med den andre? Eller som du 
tror att du kan lära dig?

SAMTAL 2 + 4 (10 min + 10 min)
ERSÄTTNINGSTEOLOGI: STRAFFAD, UTBYTT OCH OSYNLIGGJORD  

Förslag på samtalsfrågor:

• Jakob menar att allt teologiskt arbete bör ha en självkritisk medve-
tenhet om judisk-kristna relationer och den destruktiva kapacitet som 
finns i den kristna traditionen (s 204). Samtala kring detta. 

• Hur bör vi förhålla oss till ersättningsteologins tvåtusenåriga inflytan-
de på kristen tro?

Träff 4
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• Jakob skriver att det finns en bristande ersättningsteologisk mot-
ståndskraft kring att använda de tre härskarteknikerna: straffad, ut-
bytt och osynliggjord. Samtala kring detta.

• Jakob visar på olika ersättningsteologiska uttryck som går att hitta 
idag i Svenska kyrkan (233-266). Känner du igen dig i den bilden? Sam-
tala utifrån Jakobs text om predikan och psalmer.

Pass 2

Börja med metoden:

SAMTAL 2 + 4 (7 min + 8 min - dela gärna in i nya grupper) 

I boken framförs tesen att det är samma Gud som omnämns och tillbes i 
kristen, muslimsk och judisk tradition. 

Förslag på samtalsfrågor:
Hur skiljer sig kristnas beskrivningar av Gud med judars och muslimers? 
Vilka beskrivningar är oförenliga? 
Varför är det för vissa provocerande att tala om ”samma Gud”?

ENSKILD REFLEKTION – DELANDE – REFLEKTIONSRUNDA  
(3 min + 10 min + 10 min)

Jakob refererar till ärkebiskopsvalet 2013 då frågan: ”Ger Jesus en sanna-
re bild av Gud än Muhammed?” (20 min)

Hur skulle du svarat på frågan, börja med att skriva ner vad du hade 
svarat på frågan om du satt i utfrågningen. Läs sedan upp det ni har skri-
vit i storgrupp, kommentera inte varandras svar under rundan.

I den avslutande reflektionsrundan får ni gärna föra in era tankar 
kring Antje Jackeléns, Ragnar Persenius, Christina Grenholms, Johan 
Dahlmans och Per Eckerdals svar från sid 285-286.

AVSLUTNINGSRUNDA (ca 7 min)
Vilka nya tankar, känslor och idéer har väckts under träffen?
Vad är det bästa någon annan har sagt under denna träff?

Att läsa inför nästa träff: sid 60-63, 195-200 och 353-372
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En kristen religionsteologi med plats för 
den andre
Läshänvisning sid 199-284 och 285-352 

Pass 1
Kristen religionsteologi

GEMENSAM RUNDA (cirka 10 min samtalsrunda)
Börja träffen med en gemensam samtalsrunda med frågeställningarna: 

• Vad lärde jag mig som var nytt för mig i denna läsning?

• Vilken tanke eller känsla hänger sig kvar efter läsningen?

SAMTAL 2 + 4 (5 min + 5 min)
I Svenska kyrkans inomkyrkliga samtalsdokument Guds vägar beskrivs 
en okänd och otillgänglig kärna inom varje religion som kan ha betydel-
se för mötet med den andre: ”Det finns i varje religion, bortom allt som 
kan förklaras, ett mysterium en sista hemlighet, som blir otillgänglig för 
utomstående”. Utifrån detta skriver Jakob om vikten att vörda mysteriet: 
”Att vörda mysteriet handlar om att visa respekt för en annan traditions 
integritet och självförståelse och vara medveten om begränsningen i den 
egna utkikspunkten. Denna teologiska ödmjukhet är förenlig med såväl 
religionsteologisk inklusivism som pluralism; hög kristologi likväl som 
låg.” (sid 351)

Förslag på samtalsfrågor:

• På vilka sätt kan synen på en okänd och otillgänglig kärna hjälpa oss i 
mötet med den andre?

• Hur kan vörda mysteriet ta sig konkret uttryck?

• Hur kan vi öka den teologiska ödmjukheten, inomkyrklig och i dialog 
med den andre?

PROMENADPRAT (15 min promenad + 10 min i storgrupp) 
Jakob skriver att en kristen religionsteologi bör utgå ifrån treenighets- 
läran. Gå en promenad i par och samtala hur en kristen religionsdialog 
kan se ut utifrån:

• Gud som skapare av himmel och jord

• Jesus Kristus som Guds son och världens frälsare 

• Den heliga anden som är i allt levande och som visar vägen till Gud.

Avluta promenaden med att skriva ner några tankar på ett blädderblock, 
häng upp dessa och presentera era tankar i storgrupp. Ge några  
minuter för rörelse i rummet där alla kan gå runt bland de olika bläd-
derblocksbladen.

Träff 5
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Pass 2
Att knyta ihop säcken

ENSKILD REFLEKTION – DELANDE – REFLEKTIONSRUNDA  
(5 min + 10 min + 5 min)

Hur har du förändrats under läsningen av Att ge plats för den andre?
Till exempel synen på:

• Jesus/Kristologi

• Andra religioner

• Medmänniskan

• Den andre

• Eller något annat

ENSKILD REFLEKTION – RUNDA MED BLÄDDERBLOCK/REFLEKTION I 

STORGRUPP (5 min + 10 min)

Jakob skriver om att religionsdialog inte handlar om att sudda ut skillna-
der, utan snarare om att förstå och skapa förutsättningar för att respekte-
ra skillnader. Börja enskilt och reflektera över hur vägen ser ut framöver.

Skriv ner era reflektioner på ett blädderblock och ta fram det ni even-
tuellt skrev ner under träff 1 och 2.

Förslag på kompletterande frågor i den avslutande reflektionsrundan:

• Finns det områden som skaver i dialogen och skillnader som är svåra 
att respektera? 

• Hur kan vi bli bättre på att öka förståelsen för olikheter mellan 
människor?

• Fyll ett blädderblock med konkreta förslag för framtida arbete.

EN AVSLUTANDE RUNDA DÄR NI DELAR MED VARANDRA (10 min)

”Det här bär jag med mig från våra träffar…. ” 

Kontakta Sensus för start och 

stöd till studiecirkeln

www.sensus.se/kontakta-oss


