
Gudstjänster 2021 
 
Gud – grunden 
28/2 Finns gud? Hur ser han i så fall ut? 
7/3 Är gud allsmäktig? Kan han göra allting i så fall? 
14/3 Kan man med dagens kunskap tro på gud? 
21/3 Har alla religioner samma gud? 
 
Bibeln – riktningen 
28/3 Är allt i bibeln sant? 
4/4 Vad har jag för nytta av gamla testamentet? 
11/4 Består bibeln av principer, livsvisdom eller tradition? 
18/4 Om jag ska tro, vad ska jag göra med alla motsägelser? 
25/4 Ingen gudstjänst p g a corona 
2/5 Ingen gudstjänst p g a corona 
 
Jesus – vänskapen 
9/5 Hur förklarar kristendomen att Jesus är både gud och människa? 
16/5 Gud kan jag fatta, men Jesus, är han nödvändig? 
23/5 Jesus blev dödad. En svag religion? 
30/5 Jesus som kompis, blir inte det som en slags Mållgan? 
  
Vardagen – verkligheten 
6/6 Religionen känns alldeles för långt från min vardag 
13/6 Hur hjälper Jesus mig i det praktiska livet? 
20/6 En vän ska man ju prata med. Hur pratar jag med Jesus? 
27/6 Kristendomen är för teoretisk. Jesus är för vardaglig 
 
Frihetens villkor (Strofer ur Ingemar Johanssons sång Se hur gudsvinden bär, 827) 
4/7 Du är nu fri att säga ja eller nej till detta något som kallar på dig 
11/7 Du får komma precis som du är 
18/7 Vägen börjar där du står 
25/7 En hälsning från en okänd som ville ditt liv 
 
Nåden utmanar fatalismen (Strofer ur Ingemar Johanssons sång Se hur gudsvinden bär, 827) 
1/8 Inget här är förutbestämt 
8/8 I Andens rike finns inga hopplösa fall 
15/8 Till nåden finns inga åldersgränser 
22/8 Vad som än händer på din färd så vandrar uppståndelsen emot dig 
 
Oron tappar mark (Strofer ur Ingemar Johanssons sång Du är en bön, 821) 
29/8 Öppna det rum som står låst inom dig 
5/9 Barnet som bor där och stum skriker: "Hör mig!” 
12/9 Låt oron få sjunka som stenar mot botten 
19/9 Våga den tillit som bor djupt inom dig 
 
Myndig att bli lyssnad till (Strofer ur Ingemar Johanssons sång Du är en bön, 821) 

https://youtu.be/2J1idxrMALA
https://youtu.be/TJ8CzEj3y-k
https://youtu.be/ZiRBsvU0aTg
https://youtu.be/oZbZ9AB4P4o
https://youtu.be/w78d8CnvMAc
https://youtu.be/CybsbBPIU2Y
https://youtu.be/iDuB14yDJcw
https://youtu.be/PPc4DbKJw4c
https://youtu.be/5hd0GWBcm-8
https://youtu.be/sYohTVggW3I
https://youtu.be/k2BSBbvHbQ8
https://youtu.be/0HfDboficDw
https://youtu.be/zgWEQxe07KA
https://youtu.be/8yzYt0JTZ8Y
https://youtu.be/71zxd12Iyo0
https://youtu.be/rJ-fFJhHvK0
https://youtu.be/GJs4XcdRMXY
https://youtu.be/-f71YUNRgpw
https://youtu.be/yQjqiEg1cRA
https://youtu.be/TaYdnN440aY
https://youtu.be/twWos3gzbg4
https://youtu.be/lePdQ5ZvsfU
https://youtu.be/5sM6hQ6vBZE
https://youtu.be/fW3VRAUGZ6I
https://youtu.be/JHZFCgjxlgg
https://youtu.be/Jz5C6ceHCmw
https://youtu.be/QSgs2EFdz7k
https://youtu.be/YDbem-JiwAo


26/9 Hela ditt liv är ett samtal med honom 
3/10 Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan 
10/10 Myndigförklarad, allt är möjligt 
17/10 Du är älskad precis som du är 
 
Sårbar 
24/10 Bach: Förbarma dig! (Erbarme dich) 
31/10 Bach: Skona mig! (Miserere mei) 
7/11 ”Ack jag syndig människa” 
14/11 Uppdragen ur dyn 
 
Stolt 
21/11 Rättfärdig genom tro 
28/11 Varför drabbas jag? Jag är ju rättfärdig! 
5/12 Vem kommer till himlen? 
 
Traditionens evangelium 
12/12 Varför firas Lucia i kyrkan? 
19/12 Tradition, uppenbarelse. Vilket är viktigast? 
26/12 Gud som ett barn. En udda tanke? 
 

https://youtu.be/MAejCuVP19A
https://youtu.be/eWhDlPZZujc
https://youtu.be/9y0zOMtA9Lc
https://youtu.be/ui-c8uDsLE0
https://youtu.be/E3bk6VJAY5o
https://youtu.be/85qeA3bFV9w
https://youtu.be/Xlg4uYEBqwM
https://youtu.be/USXApMJAChI
https://youtu.be/St2mMbtdxbY
https://youtu.be/q02cD9rGb58
https://youtu.be/MJmsANDzuFY
https://youtu.be/VsW9rbm80jM
https://youtu.be/yA4oYxxjc_c
https://youtu.be/MPaDep_BRTw

