
 



Välkommen till gudstjänstserien ”Jesus rent 
praktiskt”! 
 
Jesus säger så här i Matteusevangeliet 7:24-25: 
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter 
dem är som en klok man som byggde sitt hus på 
berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna 
blåste och kastade sig mot huset, men det rasade 
inte, eftersom det var byggt på berggrund.” 
 
Jesus lägger stor vikt vid att vi inte bara skall 
lyssna till vad han säger, utan att vi även gör vad 
han säger. Att höra och göra verkar vara det 
Jesus menar är det som är och ger en stabil grund 
i livet. Men hur ska man lyckas med det? Hur ska 
man klara av att både höra och göra vad Jesus 
säger, många som försökt har märkt att det är 
jättesvårt och vi inser rätt så ofta att vi inte lyckas.  
 
Därför har vi under hösten valt att satsa på en 
gudstjänstserie vi kallar ”Jesus rent praktiskt” som 
vi tror kan hjälpa, utmana och uppmuntra oss i 
detta. Genom sånger, predikningar, bibeltexter 
och böner så önskar vi dra oss alla närmre Jesus 
tanke för våra liv och att vi rent praktiskt ännu mer 
skall kunna följa honom. Välkommen att delta! 
 
/Maria Hammar och John Eidering 



 
11 sept – om att prioritera rätt 
 
Bibeltext: 
Matteusevangeliet 6:24 
 
Samtalsfrågor: 
- Vilken inriktning i livet vill du skall vara din första 
prioritet? 
- Om du har två alternativ att välja mellan, hur gör 
du för att veta vad du skall välja? 
- Vem eller vad låter du leda dig i beslut du fattar? 
 
Bön: 
Jesus, hjälp oss att få ditt perspektiv på våra liv 
och vår värld så vi kan prioritera utifrån vad du 
tänker är rätt. Gör oss visa och kloka i att välja 
rätt.  
Amen 
 
 



18 sept – Om att sätta andra först 
 
Bibeltext: 
Matteusevangeliet 5:40-42 
 
Samtalsfrågor: 
- På vilket sätt är det mest naturligt för dig att 
hjälpa andra? 
- Hur hjälper församlingen dig att sätta andra före 
dig själv? Borde församlingen betona detta mer? 
- Jesus utmanar oss att till och med gå två mil 
med någon som önskar att vi skall gå en mil med 
dem. Var i livet kan du se att det går att göra rent 
praktiskt? 
 
Bön: 
Jesus, du utmanar oss att inte bara se till oss 
själva, utan även till andra människor. Hjälp mig 
att sträcka mig utanför mig själv och vidare till 
andra människor. Förlåt när jag misslyckas, och 
hjälp mig att älska andra på sätt som du älskar 
mig.  
Amen 



25 sept – Om att ha rätt perspektiv i livet 
 
Bibeltext: 
Matteusevangeliet 6:25-34 
 
Samtalsfrågor: 
- Vad tycker du är viktigast i livet?  
- Hur gör du för att kunna se på livet från olika 
perspektiv?  
- Till vem eller vilka vänder du dig för att få olika 
perspektiv på livet och vardagen? 
- Vad oroar du dig för? På kort sikt och på lång 
sikt?  
- Vad av det du oroar dig för är svårast att lyfta 
fram till Jesus? 
 
Bön: 
Jesus, hjälp mig att få rätt perspektiv på mitt och 
andras liv. Hjälp mig att vara ödmjuk och att kunna 
fatta kloka beslut som är präglade av din tanke för 
den här världen.  
Amen 
  



2 okt – Om att be rätt 
 
Bibeltexter: 
Matteusevangeliet 6:5-13 och 7:7-11 
 
Samtalsfrågor: 
- Vad brukar du be mest om? 
- Finns det något du skulle vilja förändra eller 
utveckla med ditt böneliv?  
- Hur gör du för att bönen inte bara skall bli en 
lång önskelista till Gud om vad du skall få? 
 
Bön: 
Jesus, tack för att vi får be till dig om allting. 
Hjälp oss att lyssna till din röst när jag ber. Hjälp 
mig också att förstå ännu mer vad det innebär att 
be till dig på det sättet du vill jag skall göra.. 
Amen 
 
  



16 okt – Om att ha rätt grund i livet 
 
Bibeltext: 
Matteusevangeliet 7:24-25 
 
Samtalsfrågor: 
- Vad vill du skall vara din grund i livet? 
- Finns det något vi människor lätt tror är en stabil 
grund men som i själva verket inte är det? 
- Hur kan man på bästa sätt hjälpa människor att 
landa i att Jesus ord är en god grund för livet?  
 
Bön: 
Jesus, tack för att höra ditt ord och handla efter 
det vill vara en stabil grund i våra liv. Hjälp mig att 
ännu mer leva på det. Hjälp mig att både höra och 
göra det du säger och det du vill.  
Amen 
 
  



23 okt – Om att hantera hämndbegär 
 
Bibeltext: 
Matteusevangeliet 5:21-25 
 
Samtalsfrågor: 
- När känner du att du vill hämnas? 
- Vad gör du när du känner så? 
- Är det någon gång okej att hämnas? När i 
sådana fall? 
- Bibeln säger på ett tillfälle att hämnden tillhör 
Gud (Rom 12:19). Vad tror du att det betyder? 
 
Bön: 
Jesus, hjälp mig att hantera hämndbegär på rätt 
sätt. Hjälp mig att förstå vad det innebär att förlåta 
människor på riktigt. Hjälp mig också att inte släta 
över mina egna eller andras felsteg utan att ta 
dem på allvar, och samtidigt visa nåd mot mig 
själv och andra.  
Amen 
 
  



30 okt – Om vad som är viktigt på riktigt  
 
Bibeltext: 
Matteusevangeliet 6:19-21 
 
Samtalsfrågor: 
- Hur urskiljer du vad som är viktigast för dig?  
- Är det upp till var och en att avgöra vad som är 
viktigt på riktigt, eller finns det någon universell 
sanning kring det där? 
- Vad är din största frestelse till att göra till livets 
stora fråga när det egentligen kanske finns 
viktigare saker både för dig och människor runt 
dig? 
 
Bön: 
Jesus, ge mig förmågan att välja det som är riktigt 
på viktigt. Vi förblindas så lätt av olika saker i den 
här världen, så låt oss kunna se klart och vad som 
är viktigt för mig och för människor runt mig.  
Låt mig få fatta beslut som är präglade av dig.  
Amen 
  



 
13 nov – Om att vara trogen 
 
Bibeltext: 
Matteusevangeliet 5:27-30 
 
Samtalsfrågor: 
- Många av oss styrs av vad vi vill och känner för 
stunden även om bibeln beskriver det som ett 
emellanåt bedrägligt sätt att se på livet. Hur gör du 
för att inte för mycket styras av som kan kännas 
rätt för stunden?  
- Hur står du fast vid beslut du fattat när det känns 
frestande att ge upp dem besluten? 
- Varför tror du Jesus lägger så stor vikt vid att vi 
skall vara trogna val och beslut? 
- När är det rätt att inte längre hålla fast vid beslut 
och val man en gång fattat? 
 
Bön: 
Jesus, du som alltid varit trogen ditt folk, hjälp mig 
att vara det mot dig och mot beslut jag fattat. 
Förlåt mig när jag sviker, men tack för nåden att få 
börja om.  
Amen 
  



En bön att be: 
 
Jesus, jag längtar efter att följa dig och leva utifrån 
din tanke med mitt liv och vår värld. För att klara 
av det behöver jag din kraft och din hjälp. Låt mig 
få uppleva det, så att både jag och andra kan få 
uppleva din ledning, din kärlek och din nåd.  
 
Förlåt mig när jag misslyckas, när jag sårar andra 
människor, mig själv, din skapelse, och när jag 
missar att göra din vilja. Hjälp mig att leva av din 
förlåtelse och nåd.  
 
Låt fler människor få lära känna dig och ta emot 
din kärlek och låt mig få nåden att vara med när 
det händer.  
 
Låt vår församling vara ett sammanhang där 
människor trivs och där man får möjligheten att 
lära känna nya vänner och få uppleva äkta 
gemenskap med andra människor och med dig 
själv.  
 
Amen 
  



Equmeniakyrkan Vårgårda 
 
equmeniakyrkan.se/vargarda 
Kyrkogatan 7 
44732 Vårgårda 
0322 62 01 41 
 
Följ oss på sociala medier 
@equmeniakyrkanvargarda 
@equmeniavargarda 
 
 
Du kan delta i våra gudstjänster online via 
equmeniakyrkan.se/vargarda/online. Du kan även 
lyssna på predikningar från våra gudstjänster via 
Spotify eller Itunes. Sök på ”Equmeniakyrkan 
Vårgårda” så kommer ni rätt!  
 
Vi vill gärna be för dig! Skicka in din bön till oss via 
vår hemsida eller lämna en lapp vid våra 
ljusbärare i kyrksalen.  
 
 
 
 

 


