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Som en rörelse
- på spaning efter diakoni i vår tid

Diakonin är modig till sitt väsen, den vågar se till sin nästa och
den utmanar oss. Diakoni är levande, den är inte dogm, dess
uppgift är att gå utanför murarna - levd medmänsklighet.
Genom målningar, samtal och bibelord vill vi skapa möjlighet
att tillsammans reflektera över diakoni idag, dess identitet och
utmaningar.
Diakoni är församlingens bas och det som ger näring åt hela
kyrkan. Om Kristus är huvudet för kyrkan är diakonin kyrkans
lunga som syresätter hela kroppen.
som en rörelse är ett projekt av diakonerna Karin Ahlqvist,
Växjö stift, och Charlotte Säll, Värnamo pastorat, och prästen
och konstnären Kent Wisti. Genom utställningen och boken
med samma titel vill lyfta fram olika aspekter och reflektioner
kring diakoni.
Det diakonala arbetet är en potential för att återerövra hoppet för Svenska kyrkan, att få tillbaka kraft och entusiasm.

1

Matt 25: 35-36

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag
var törstig och ni gav mig att dricka, jag
var hemlös och ni tog hand om mig, jag var
naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk
och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni
besökte mig.’
Diakoni är kyrkans lunga – läs om diakoni
ur ett internationellt perspektiv.
Med prästen Abel Moya från ILCO

2
Jer 29:7

Gör allt för att den stad jag har deporterat
er till skall blomstra, och be till Herren för
den. Ty dess välgång är er välgång.
Läs om: Rebell eller underleverantör, en
gemensam spaning om vad diakoni i vår tid
kan betyda.

Kent Wistis bilder i utställningen bygger på bibelord som presenteras på de följande sidorna.
3
Mark 6:31

Han sade till dem: ”Följ med mig bort till en
öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni
kan vila er lite.” Det var så många som kom
och gick att de inte ens fick tid att äta.
Läs om: Att orka gå dit ingen annan går, om
vikten av att ta hand om sig själv.

4
Luk 10:30-37

På den frågan svarade Jesus: ”En
man var på väg från Jerusalem ner
till Jeriko och blev överfallen av
rövare. De slet av honom kläderna
och misshandlade honom, och sedan
försvann de och lät honom ligga där
halvdöd. En präst råkade komma
samma väg, och när han såg mannen
vek han åt sidan och gick förbi. På
samma sätt med en levit som kom
till platsen; när han såg honom vek
han åt sidan och gick förbi. Men en
samarier som var på resa kom och
fick se honom ligga där, och han fylldes av medlidande. Han gick fram
och hällde olja och vin på såren och
förband dem. Sedan lyfte han upp
honom på sin åsna, förde honom till
ett värdshus och skötte om honom.
Nästa dag tog han fram två denarer
och gav åt värden och sade: ’Sköt

om honom, och kostar det mer skall
jag betala dig på återvägen.’ Vilken av dessa tre tycker du var den
överfallne mannens nästa?” Han
svarade: ”Den som visade honom
barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå
du och gör som han!”
Läs om: Tänk först, handla sedan,
om diakoni och strategi.

5
Apg 2:42

Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes
hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.
Läs om Med Kristus som förebild – ett teologiskt perspektiv

6
Jes 1:16-17

Tvätta er, rena er!
Låt mig slippa se era illdåd.
Sluta göra det onda och lär er göra det goda.
Sträva efter rättvisa, stöd den förtryckte.
För den faderlöses talan, skaffa änkan rätt.
Läs om: En kyrka som för en gång skull blir
relevant, om profetisk diakoni.

7
Joh 4:4-15

Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som
hette Sykar, inte långt från den mark
som Jakob gav sin son Josef. Där
fanns Jakobs källa. Jesus, som var
trött efter vandringen, satte sig ner
vid källan. Det var mitt på dagen.
En samarisk kvinna kom för att
hämta vatten. Jesus sade till henne:
”Ge mig något att dricka.” 8Lärjungarna hade nämligen gått bort
till staden för att köpa mat. 9Samariskan sade: ”Hur kan du, som är
jude, be mig om vatten? Jag är ju en
samarisk kvinna.” (Judarna vill inte
ha något med samarierna att göra.)
Jesus svarade henne: ”Om du visste
vad Gud har att ge och vem det är
som säger till dig: Ge mig något att
dricka, då skulle du ha bett honom,
och han skulle ha gett dig levande
vatten.” Kvinnan sade: ”Herre, du
har inget att hämta upp det med
och brunnen är djup. Varifrån tar
du då det levande vattnet? Skulle
du vara större än vår fader Jakob
som gav oss brunnen och själv drack
ur den, liksom hans söner och hans

boskap?” Jesus svarade: ”Den som
dricker av det här vattnet blir törstig
igen. Men den som dricker av det
vatten jag ger honom blir aldrig mer
törstig. Det vatten jag ger blir en
källa i honom, med ett flöde som ger
evigt liv.” Kvinnan sade till honom:
”Herre, ge mig det vattnet, så att jag
aldrig blir törstig och behöver gå hit
efter vatten.”
Läs om: Diakoner är aktivister, om
maktstrukturer och normkritiskt
tänkande.

8
Joh 1: 1-5

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns
hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det,
och utan det blev ingenting till av allt som
finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och
mörkret har inte övervunnit det.
Läs om: Vi måste se tillbaka på historien för
att hitta identiteten, om diakoni i ett historiskt perspektiv.

9
Apg 6: 1-7

Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt
växte, började de grekisktalande judarna
klaga över att de infödda judarna åsidosatte
deras änkor vid den dagliga utspisningen.
De tolv kallade samman alla lärjungarna
och sade: ”Det är inte riktigt att vi skall
försumma Guds ord för att ordna med
måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland
er som har gott anseende och är fyllda av
ande och vishet, så sätter vi dem till sådana
uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt
bön och åt ordets tjänst.” Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos,
en man fylld av tro och helig ande, Filippos,
Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och
Nikolaos, en proselyt från Antiochia, 6och
förde dem fram till apostlarna, som bad
en bön och lade sina händer på dem. Guds
ord vann spridning, och antalet lärjungar i
Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd
präster började omfatta tron.
Läs om: Diakonen ska leda och inspirera,
om diakonutbildningen och rekrytering.

10
Luk 22: 24-27

Sedan kom de att tvista om vilken av dem
som skulle anses vara den störste. Då sade
han till dem: ”Kungarna uppträder som
herrar över sina folk, och de som har makten låter kalla sig folkets välgörare. Men
med er är det annorlunda: den störste bland
er skall vara som den yngste, och den som
är ledare skall vara som tjänaren. Vem är
störst, den som ligger till bords eller den som
betjänar honom? Är det inte den som ligger
till bords? Men jag är mitt ibland er som er
tjänare.
Läs om: Sann mot mig själv och trygg i mina
värderingar, om diakonen som ledare.

11
Joh 21:15-17

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du mig
mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja,
herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade:
”För mina lamm på bete.” Och han frågade
honom för andra gången: ”Simon, Johannes
son, älskar du mig?” Simon svarade: ”Ja,
herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade:
”Var en herde för mina får.” Och han frågade honom för tredje gången: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade:
”Har du mig kär?” och han svarade: ”Herre,
du vet allt; du vet att jag har dig kär.” Jesus
sade: ”För mina får på bete.
Läs om ”Turn shit into roses” - om samtalet
som diakonalt verktyg.
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Mark 16:15

Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen
och förkunna evangeliet för hela skapelsen.
Läs om: Diakon och präst behövs också på
internet, om diakoni på nya arenor.

12
Luk 1:30-38

Då sade ängeln till henne: ”Var
inte rädd, Maria, du har funnit nåd
hos Gud. Du skall bli havande och
föda en son, och du skall ge honom
namnet Jesus. Han skall bli stor och
kallas den Högstes son. Herren Gud
skall ge honom hans fader Davids
tron, och han skall härska över
Jakobs hus för evigt, och hans välde
skall aldrig ta slut.” Maria sade till
ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag
har ju aldrig haft någon man.” Men
ängeln svarade henne: ”Helig ande
skall komma över dig, och den

Högstes kraft skall vila över dig.
Därför skall barnet kallas heligt och
Guds son. Elisabet, din släkting,
väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam
är nu i sjätte månaden. Ty ingenting
är omöjligt för Gud.” Maria sade:
”Jag är Herrens tjänarinna. Må det
ske med mig som du har sagt.” Och
ängeln lämnade henne.
Läs mer: Människors upprättande
går före vinst, om empowerment i
diakonal verksamhet.
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Utställningen med målningar till ”Som en rörelse”
kommer att turnera runt under 2018-2019.
Är du intresserad av att ha den i ditt sammanhang
kontakta Växjö stift:
karin.ahlqvist@svenskakyrkan.se
Boken ”Som en rörelse – på spaning efter diakoni
vår tid” går att beställa från Verbums förlag
www.verbum.se

