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KATEKUMENATET SOM VUXENVÄG TILL TRO
Katekumenatet är ett sätt för församlingarna att visa
vägen till en vuxen tro. Det tar sats i de frågor gruppmedlemmarna har. Det är en cirka ett år lång vandring
som följer kyrkoårets rytm. Till varje etapp på vägen
hör en gudstjänst.
Katekumenatet är i stor utsträckning församlingsanknutet lekmannaarbete där prästen inte ensam ansvarar
för verksamheten utan främst finns med för att skapa
förutsättningarna.

KATEKUMENATET OCH KYRKOÅRET
En vandring i fyra etapper
Katekumenatvandringen består av fyra etapper och till
varje etapp hör en gudstjänst. De fyra etapperna är
välkomnande, växande, fördjupning och gemenskap.
A. Välkomnandet
infaller vanligtvis under tiden efter pingst. Tanken är
att medlemmarna i gruppen lär känna varandra, sina
medvandrare och gruppens präst.
Vid välkomstgudstjänsten hälsar församlingen
katekumenatvandrarna välkomna.

B. Växandet
är en period då man får möjlighet att dela med
sig av sina egna erfarenheter av den kristna tron.
Genom delandet får man också fördjupa sig i de
grundläggande trosfrågorna. På växandet följer
en kallelsegudstjänst som helst firas i början av
fastetiden.
C. Fördjupningen
är en period avdelad för självrannsakan och
möjlighet till förändring. Fördjupningsperioden leder fram till en doperinran som firas i
samband med påsknattens mässa.
D. Gemenskapstiden
erbjuder möjlighet att se församlingen som
en tillväxtplats för den vuxna tron och lära sig
vandra som lärjunge på den väg som utpekas
av tron på Kristus. Pingsthögtiden kulminerar
i en sändningsmässa.
Gudstjänsterna en viktig del av katekumenatet
Gudstjänsterna är en viktig del av katekumenatsvandringen och firas under olika tider av kyrkoåret.
Katekumenerna inbjuds till församlingens gudtjänster
där gruppdeltagarna har en tydlig plats i församlingen.

KATEKUMENATGRUPPENS SAMMANSÄTTNING
Nedan följer några exempel på hur man kan definiera
rollerna och uppgifterna i en katekumenatgrupp.
Gruppdeltagare/sökare
Deltagarna i en katekumenatgrupp kan kallas sökare.
Vem som helst som är intresserad av grunderna i kristen
tro eller vill spegla sitt eget liv mot den tolkningsram
som den kristna tron erbjuder är välkommen att delta.
Medvandrare
I katekumenatgruppen finns flera medvandrare. En
medvandrare är en församlingsbo, en kristen som har
lärt känna församlingsgemenskapen och gudstjänstlivet.
Gruppledare
Ledaren förbereder starten utgående från gruppmedlemmarnas frågor, bestämmer arbetssättet, tidsplanen
och mötesplatsen och ser till att gruppen

är beredd att gå vidare till nästa etapp. Ledaren behöver
vara en god lyssnare och kunna ge rum för gruppdeltagarna och deras frågor i stället för att själv ta en
framträdande plats.
Gruppens präst
Prästens uppgift i katekumenatet är att finnas i
bakgrunden. Fokus ligger på ömsesidigt delande i
gruppen och på samtal där alla kan lära något av
varandra. Prästen deltar i träffarna enligt gruppens
behov och önskan. Till prästens ansvar hör att förbereda
och leda katekumenatets gudstjänster, att vara
själavårdare och att vid behov åta sig uppgiften som
biktfader/-moder.

INNEHÅLL
Katekumenatets innehållsliga fokusering byggs upp
dels kring de frågor som framkommit under välkomstperioden, dels kring kyrkoårets texter och de gudstjänster som firas under olika etapper av vandringen.
Målet är främst att insikterna i den kristna tron ska få
resultera i en fördjupning av den andliga dimensionen
och stärka församlingsgemenskapen.
Regelbundenhet
Regelbundenhet är bra, t.ex. att man träffas varannan
vecka eller en gång per månad.
Gruppträffar
Träffarna räcker mellan en och en halv och två timmar.
En träff består av inledningsandakt, ett varv laget runt
då alla får dela med sig av sina tankar och en kort
introduktion i temat. Den åtföljs av diskussion eller
bearbetning i någon annan form som lämpar sig för
det aktuella ämnet t.ex. bön, bibelstudium eller
psalmer allt efter tema.

ERFARENHETER AV KATEKUMENATSARBETET
Varför jag tycker om
vuxenkatekumenatet
Jag tycker om vuxenkatekumenatet
därför att det tar varje människa på
allvar. Varje sökare är en Guds gåva
till församlingen. I varje människas
liv handlar Gud redan. Därför är varje
människas liv, erfarenheter och tankar viktiga.
Jag tycker om vuxenkatekumenatet därför att
det är knutet till lokalförsamlingen. Där finns
platsen att höra till och växa till. Där finns möjligheten att få stöd av medvandrare på vägen. Där
finns möjlighet för medlemmar i församlingen att
vara medkristna och ta ansvar.
Jag tycker om vuxenkatekumenatet därför att det vilar
i en stadig kyrklig tradition med rötter i urkyrkan.
Vuxenvägen till tro går genom kyrkoåret och dess
gudstjänster, genom dop och nattvardsfirande.
Vår personliga livsväg korsar kyrkans huvudstråk
och ett inspirerande samtal föds.
Robert Lemberg,
kyrkoherde i Pernå församling

ERFARENHETER AV KATEKUMENATSARBETET

Vuxenkatekumenatet
i Vasa svenska församling:
Vuxenkatekumenatets mål är
att fördjupas i den kristna tron.
I denna fördjupning är Gud starkt
med. Han kallar och formar var
och en i gruppen.
Janne Hänninen, församlingspastor.

Gruppen består av olika människor
med olika livserfarenheter och alla i gruppen får uttrycka
sin åsikt och sina tankar. Det är en rikedom för att man
kan få nya synvinklar till sina tankar från de andra
deltagarna.
Britten Nylund, medvandrare

Samtalen i gruppen ger också ett nytt perspektiv på
hur man agerar i livet och hur man behandlar sina medmänniskor. I gruppen är man som en spegel för varandra.
I gruppen råder en äkta positiv kristen anda och kärlek
mellan deltagarna.
Ann-Sofi Rosendahl, sökare

BAKGRUND
Katekumenatet har sina rötter i den
tidiga kyrkans dopundervisning och
tradition att leda in vuxna i kyrkans
gemenskap. Katekumenatet kommer
från det greiska ordet katechein,
(undervisa, lära. ) Den första kristna
kyrkans tid präglades, liksom i vår
egen tid, kyrkans omvärld av
värdepluralism och en mångfald av
andliga strömningar. Därför kan
katekumenatet vara en lämplig
modell också i vår situation
Via Sverige till Finland
Katekumenatet fick fotfäste och
började spridas i Svenska kyrkan
under 1990-talet och finns nu i nästan
alla stift och i många församlingar.
Bland föregångarna kan nämnas KarlGunnar Ellversson som var präst och
lärare i liturgik vid pastoralinstitutet

EKUMENIK

i Uppsala. Han såg en nära koppling
mellan katekumenatets utveckling
och Borgådeklarationen som
undertecknades 1992, där man
konstaterade att ”vår kateketiska
uppgift […], att föra de döpta barnen
fram till ett moget ställningstagande
för Kristus.”

Katekumenatet som modell för en
vuxen väg till tro har visat sig vara
livskraftig. Den har spritt sig till olika
kyrkor i Västeuropa, USA och
Kanada. Katekumenatet har tillämpats
bl.a. i den romersk-katolska kyrkan
i Frankrike, de anglikanska kyrkorna
i USA och England och i Svenska
Kyrkan. I den Ortodoxa kyrkan i
Katekumenatet i Finland
Finland har katekumenatet igen
I Finland har tillämpningen av
aktualiserats och det har förstärkts
katekumenatet bara börjat. Den första fr.o.m. 1960-talet.
introduktionskursen ordnades på
Läkkulla i november 2006, där KarlGunnar Ellversson var en av lärarna.
Sedan dess har kurser hållits varje år.
Pilotförsamlingar för katekumenatet
har varit Vasa svenska församling och
Kallion seurakunta i Helsingfors.
Intresse för katekumenatet finns i
flera församlingar runt om i landet
och i Borgå stift.

Anslut dig till det finländska
nätverket
Det finns till för dig som

Du får
aktuell information som rör katekumenatet.
Det kan vara fråga om

• vill veta mer om katekumenatet
• har deltagit i kurser om katekumenatet
• prövat hålla katekumenatkurs i din församling

• kurser
• utbildningar och
• evenemang

Mer info ger branschsekr. för vuxenarbete och kultur Maria Sten
tfn (09) 180 2544 eller 050 406 6030 eller maria.sten@evl.fi
Anslut dig till nätverket genom att skicka e-post till Maria Sten.

evl.fi/katekumenatet

©Minttu Mäntymaa

Kom med i det finländska nätverket

