
Denna bokserie försöker inte säga allt som finns att säga om ett visst ämne. Däremot vill vi ge en översikt och 
en fast grund för kristna i hur de utifrån Bibeln bör tänka kring ämnet ifråga. Vad vi önskar är att du, genom att 
studera den här boken, ska få större frimodighet och vishet i samtalet med andra, att du troget ska kunna hålla 
dig till Guds ord och att din insikt och medkänsla ska bli allt större.

Nedan finner du ett antal frågor. Välj vilka som passar din studiegrupp och tid. Om du leder en grupp, försök 
då ständigt påminna deltagarna om att det här inte enbart handlar om att studera en ”-ism”, utan om verkliga 
känslor som upplevs av verkliga människor som behöver vår kärlek, vårt medkännande och framför allt, hoppets 
evangelium. 

ATT TÄNKA PÅ, TILL ATT BÖRJA MED:
• Tänk på några av dina egna möten med transpersoner – antingen med någon du känner, någon som du har sett 

bli intervjuad eller som blivit känd via media/TV/sociala media. Vilken var din första reaktion?

• Känner du någon som skulle placera sig själv någonstans under transgender-paraplyet? Vilka rädslor, vilket 
hopp, vilka förvirrande frågor kämpar de med? Ifall du saknar kontakter eller kunskap om deras värld kan du 
hitta en transpersons berättelse här:  www.thegoodbook.co.uk/blog (sök ”transgender”). Diskutera sedan inne-
hållet i gruppen. Artikeln som är i två delar har titeln How I found freedom from gender confusion.

KAPTIEL 1: TRANSGENDER
• Vad säger dig termen ”transgender”? Hur har beskrivningarna och definitionerna i den här boken hjälpt dig 

förstå bredden och djupet i de känslor som människor har?

• Skulle du säga att din spontana reaktion har varit ett ”usch!” eller ett ”ja!!” (s  19)? Varför är båda reaktionerna 
fel för en kristen?

KAPTIEL 2: I-VÄRLDEN:
• Upplever du att beskrivningen av hur vår värld har förändrats stämmer med din uppfattning? Vad är positivt 

med den här förändringen? Vad anser du är negativt?

• Till vilken grad upplever du att du har påverkats av detta förändrade sätt att tänka?

KAPTIEL 3: SKAPELSEN
• Varför är den kristna synen på skapelsen så grundläggande för hur vi tänker kring detta ämne? Vad du än må 

tänka kring hur Gud skapade världen och oss, är du övertygad om att det är sant att Gud är vår designer och 
skapare? 

• Hur skulle du uttrycka detta synsätt för någon som inte tror på Jesus Kristus? Hur kan illustrationen ”restaure-
ring av konst verket” vara till hjälp här? (s 40).

• Det känns missunnsamt att komma med invändningar när människor hyllar ett beslut som till exempel en tran-
sition eller när någon ”kommer ut”. Vad kan vi säga som både bekräftar dem i deras människovärde och som 
samtidigt visar att vi inte kan omfamna beslutet? Kan vi ha något hopp om att troende inte blir missförstådda 
eller stämplade som homofober?

• Hur är vi själva medskyldiga till att ha format alltför stereo typa föreställningar om hur en man eller kvinna ska 
vara (s. 47f.)? 

• Hur kan vi bli bättre på att bekräfta både vuxna och barn som inte passar in i den typiska eller traditionella 
könsstereotypen?  
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KAPITEL 4: SYNDAFALLET
• Hur förklarar de två tätt sammankopplade kristna begreppen skapelse och syndafall så  mycket av livets komple-

xitet?

• ”Vissa av oss brottas med mer uppenbara problem än andra, men vi står alla i en förändringsprocess.” Hur kan 
en attityd som denna hjälpa oss när vi talar med transpersoner?

KAPITEL 5: RÄDDNINGEN
• På vilket sätt är evangeliet verkligen goda nyheter för människor som kämpar med transgender-känslor?

• Hur kan du uttrycka detta för någon som bär på djup ångest på grund av upplevd könsdysfori?

• Hur kan du uttrycka det för någon som är fientligt inställd till det kristna budskapet?

KAPITEL 6: VISHET
• Gå igenom alla de sex frågorna i kapitlet. Håller du med om de förslag som du hittar här? Hur skulle du föra 

samtalet vidare i vart och ett av fallen?

• Föreställ dig att en person som mycket tydligt är transgender kommer in i din församling eller kyrka. Hur tror 
du att din församlingsfamilj skulle reagera? Hur skulle du själv reagera?

• Inom vilka övriga områden behöver du vishet? Hur skulle du kunna tillämpa de riktlinjer som vi dragit i den 
här boken inom vart och ett av dem? 

• Vaughan skriver om hur våra kyrkor och församlingar be höver:

• främja ett balanserat, sunt och bibliskt synsätt på kön som inte vilar på stereotyper, och

• skapa en själavårdande kultur där ärlighet och finkänslighet får människor som upplever könsdysfori att våga 
öppna sig och uppleva att man bryr sig om dem.

• Hur upplever du att din församling fungerar inom dessa två förhållningssätt? Skulle din församling vara en 
trygg plats för troende som upplever könsdysfori, att våga vara ärliga och öppna upp kring vad de kämpar med?

TILL SLUT 
• Vad har gjort störst intryck på dig under läsningen av Transgender?

• Hur tänker du jobba med att bli mer sansad i dina instinktiva ”usch!”- eller ”ja!”-reaktioner?

• Vilken ytterligare hjälp eller information tror du att du behöver för att bli mer trygg i hur du ska tänka kring 
detta ämne?

BE
• Be Gud om hjälp att bättre förstå såväl ämnet som de människor som berörs av det.

• Be att din församling ska vara öppen för och kunna välkomna alla sorters människor.

• Om du känner transpersoner, be för dem. Be även för deras familjer och vänner som försöker visa kristen 
omsorg och själavårda dem. 

• Be särskilt för föräldrar som behöver kunna svara på sina barns frågor rörande dessa ting.

Denna studieguide kan laddas ner på timoteus-forlag.se/transgender


