
Någonstans på den här vägen börjar en 
människa tro  
Korset är övergångsstället mellan att en människa inte tror, och att hon tror. Ta 
till dig de olika stegen på trons väg.  

Steg ett skulle kunna vara att en människa i allt ställer sig negativ till att det finns en 
Gud eller att kyrkor äger ett existensberättigande. 
Steg två skulle kunna handla om ett avlägset och försiktigt intresse.  
Steg tre kan vara att en människa stavar på aftonbönen tillsammans med sina barn, 
liksom för säkerhets skull.  

Steg fyra att barnen faktiskt anförtros en kyrka i barn- eller scoutverksamhet.  
Steg fem att en människa existentiellt öppet erkänner sin vilsenhet inför frågorna om 
Gud.  
Steg sex ett mer personligt möte med en kristen arbetskamrat eller granne som skapar 
ett ökat intresse.  
Steg sju en bön för allra första gången, personligt om än trevande.  
Steg åtta ett gudstjänstbesök på allvar och i uppriktigt sökande.  
Steg nio sanningens minut i denna människas liv. 

Steg tio skulle kunna vara att få komma med i en hemgrupp där man öppet och ärligt 
berättar om erfarenheter av Jesus.  
Steg elva skulle kunna handla om att en människa första gången bekänner färg på sin 
arbetsplats eller bland grannar.  
Steg tolv ett antal frukostar med pastorn till utmaning och mognad.  
Steg tretton att för första gången tala tydligt med föräldrar eller barn om sin tro.  
Steg fjorton att vara kyrkvärd eller ledare för konfirmander.  

Steg femton att få följa en arbetskamrat mellan steg nio och tio.  
Steg sexton att märkligt och omtumlande uppleva härlighet i sitt eget lidande.  
Steg sjutton att se sina barn ta steg in i Guds försoning.  
Steg arton att samla sitt liv och sin död i Jesu namn.   

 
...och längs vägen finns du som kan hjälpa till 
I alla dessa steg är en människa omgiven av andra som kan hjälpa hennes möjligheter 

att växa som människa och kristen. Evangelisation är att i, med och under alla dessa 
steg tillsammans med den helige Ande få föra andra människor, och själv bli förd av 
andra människor, ett steg närmare.  
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