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KATEKUMENATET –EN VUXENVÄG TILL TRO
Katekumenatet, även kallat vuxenkatekumenatet, är en ny arbetsform i församlingarna som leder sökare in på en cirka ett år lång vandring mot en vuxen tro.
Vandringen följer kyrkoårets rytm och görs i grupper om 4–10 personer som möts
kring frågor om tro och liv. Katekumenatet bygger på en gammal kyrklig tradition
som går ända tillbaka till urkyrkans dopundervisning.
I många länder har man under de senaste åren fått goda erfarenheter som också
inspirerat Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att återuppliva den gamla traditionen.
Ett allt mer sekulariserat, mångkulturellt och mångreligiöst samhälle bjuder hela
tiden församlingarna på nya utmaningar. Även om människor har fjärmats från
kyrkan finns det intresse för trons mysterium och de stora livsfrågorna.
Många av kyrkans anställd har i samband med kyrkliga förrättningar, gudstjänster, konfirmandundervisningens föräldrakvällar, föräldra-barngrupper eller andra
situationer i vardagen känt församlingsmedlemmarnas frågande blick: har du
själv hittat balans i livet, tron, Gud?
Var kan man diskutera andliga frågor öppet, på ett naturligt sätt och i en förtroendefull atmosfär?
Tröskeln kan vara för hög att gå med i grupper som redan har träffats under en
lång tid och där alla redan känner varandra. Katekumenatet är ett alternativ för
vuxen- och smågruppsarbetet och en möjlighet också i konfirmandundervisningen
för vuxna. Till skillnad från de traditionella smågrupperna har katekumenatgruppen hela tiden en tydlig koppling till gudstjänstlivet.
Medvandrare och lekmannaansvar
Ordet katekumenat kommer från grekiskans katechein som betyder vägleda, handleda, undervisa. Samma ordstam har vi i ordet katekes.
Katekumenatet baserar sig på medvandrare och lekmannaansvar. En grupp gör
sin vandring i fyra etapper: välkomnande, växande, fördjupning och gemenskap.
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Efter den första inledande etappen kan man välja om man vill ge sig in på den
gemensamma vandringen. Till varje etapp hör också en gudstjänst.
Syftet med vandringen är att deltagarna ska få lära känna den kristna tron och
fördjupa sitt andliga liv. Under vandringen söker man svar på just de frågor som
gruppens medlemmar funderar över. Alla frågor är tillåtna och det finns utrymme
för deltagarnas egen världsbild.
Katekumenatet följer inte ett färdigt mönster, utan programmet formar sig efter
gruppen. Vuxna leder vuxna och alla har något att lära av varandra. Utöver ledaren och en präst som ansvarar för gudstjänsterna följer också medvandrare med
på vandringen. Medvandrarna är församlingsbor som redan en längre tid varit
med i församlingens verksamhet och som delar sina erfarenheter med sökarna och
hjälper dem att hitta sin plats i församlingsgemenskapen. Gruppen leds vanligtvis
av en lekman.
I praktiken har katekumenatdeltagarna ofta hittat en väg in i församlingens gemenskap. För församlingarna har verksamhetsformen visat sig vara ett bra sätt att
ta emot nya församlingsmedlemmar.
Modell från ekumenisk samverkan
Katekumenatet som modell för en vuxenväg till tro har bevarats i den ortodoxa
och den katolska kyrkan både hos oss och på annat håll. Det har fått förnyad aktualitet och spritts till kyrkor i Västeuropa, USA och Kanada. I Svenska kyrkan har
katekumenatet rotat sig för ett tiotal år sedan och därefter spritt sig kraftigt.
I Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har introduktionskurser ordnats på Lärkkulla under ett par års tid. Nästa kurs på Läkkulla ordnas den 9–11 oktober i år
(www.larkkulla.net).
För
församlingsanställda
finns
en
nyöppnad
sida
på
adressen
evl.fi/katekumenatet med mera information om hur man kommer igång med katekumenatarbetet. Webbsidan för en vuxenväg till tro har tagits fram utifrån erfarenheter i olika kyrkor.
Mera information ger branschsekreteraren för vuxenarbetet Maria Sten på Kyrkans central för det svenska arbetet, tfn (09) 1802 544, och sekreteraren för vuxenarbetet Sinikka Metsätähti på Kyrkostyrelsens enhet för fostran och ungdomsarbete, tfn 050 3366 345, e-post fornamn.efternamn@evl.fi.
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