
GÖR TRON  
NÅGON  
SKILLNAD? 

ÖVERALLT PÅMINNS VI OM KRISTEN 
TRO. Vi ser korset på kyrkors torn.  
I våra almanackor hittar vi de röda 
dagarna som firas till minne av någon 

biblisk händelse och våra politiker talar om 
kristna värderingar. Men gör tron någon skillnad 
i människors liv och vardag? Eller är kristen tro 
bara en religiös bubbla? Ett andligt intresse  
för några få?

Välkommen att följa med i vårens prediko
serie som tar upp grunderna i kristen tro  

och hur tron kan göra skillnad i ditt liv!

Välkommen att lyssna och samtala! 
DAVID, HÉLÈNE OCH KLAS
Klas Eriksson och David Fouladi  
är pastorer inom Equmeniakyrkan  
och arbetar i Kyrkan vid Brommaplan. 
Hélène Boëthius är utbildad pastor  
och ideell ledare i församlingen. 

VILL DU HA ALLA  

14 PREDIKNINGARNA?  

FÅ EN LÄNK HÄR: info@kvibro.se

PREDIKOSERIE VÅREN 2022 
I KYRKAN VID BROMMAPLAN

VID KYRKKAFFET EFTER GUDSTJÄNSTERNA kan  
den som vill vara med och samtala om predikan. Man kan  
också prenumerera på en länk för att lyssna på predikan 
när man vill. Anmäl ditt intresse till: info@kvibro.se 

www.motesplatsbromma.se
Drottningholmsvägen 400, 
168 74 Bromma
08445 93 80
info@kvibro.se



BÖN
STÄNDIGT UPPKOPPLAD – bön, samtal med Gud. 

I Sverige, världens mest sekulariserade land, ber mellan 30 
och 50% av befolkningen då och då. Det kan vara ett rop i nöd 
och ibland ett tack för det goda man får i livet. Bön är den krist
nes andning. Bön är enligt kristen tro samtal med Gud där  
vi formas och leds av Guds kärleksfulla närvaro. 
10. Söndag 8 maj kl 11 – VARFÖR OCH HUR KAN MAN BE? 
11. Söndag 15 maj kl 11 – BÖN – NÄR GUD ÄR TYST
12. Söndag 22 maj kl 11 –BÖN ETT DAGLIGT SAMTAL 

ANDEN
LIV, GLÄDJE OCH KRAFT = Den Helige Ande.
Jesus hade lidit, avrättats och dött. Allt var slut. Men redan på 
tredje dagen kom några kvinnor springande från graven och 
påstod att graven vad tom. Sedan visade sig Jesus i 40 dagar 
som uppstånden. Därefter kom nästa kris, himmelsfärden. När 
lärjungarna såg Jesus lämna jorden trodde de nog att det var  
definitivt slut. Men Gud hade ännu ett ess i rockärmen, Anden. 
Sorgsna, rädda och missmodiga lärjungar fick nytt liv på pingst
dagen genom Anden. Enligt kristen tro sker detta under än idag. 
Anden är Guds närvaro här och nu.Tron på Gud och på hans  
Son blir verklig och aktuell genom Anden.

13. Söndag 29 maj kl 11 – VAD GÖR DEN HELIGE ANDE?
14. Söndag 12 juni kl 11 – ATT FYLLAS AV DEN HELIGE ANDE 

14
#KÄRNAN I DEN KRISTNA TRON
#HUR TRON KAN GÖRA SKILLNAD I DITT LIV 

söndagar

VAD VAR DET SOM HÄNDE för drygt två tusen år sedan som satte 
i gång en rörelse som inte gick att stoppa ens med hot, förföljelse 
och avrättningar? Kan den rörelsen göra skillnad idag? 

SÖKA GUD – SÖKT AV GUD
GUD SÄNDER PÅ SEX KANALER! Men har du har satt på motta
garen? I alla tider och i alla kulturer har människor gett uttryck för 
tro på en högre makt och längtan efter en djupare mening med sitt 
liv. Människan tycks vara en obotlig sökare. 

1. Söndag 27 feb kl 11 – GUD SÄNDER PÅ SEX KANALER Del 1
2. Söndag 6 mars kl 16 – GUD SÄNDER PÅ SEX KANALER Del 2 

BIBELN
KAN MAN VERKLIGEN TRO PÅ EN SÅ GAMMAL BOK?
Den franske filosofen Voltaire (1694–1778) trodde att Bibeln skulle 
bli ett objekt på museum inom 100 år efter hans död. Han menade 
att mer avancerade filosofiska system skulle ta över Bibelns plats. 
Det har ännu inte skett. Bibeln är världens mest spridda, sålda och 
lästa bok. Bibeln är också den kristna trons viktigaste källa för tro, 
lära och liv.  

3. Söndag 13 mars kl 11 – BIBELN, EN UNIK BOK
4. Söndag 27 mars kl 11 – BIBELN, ETT LEVANDE ORD
5. Söndag 3 april kl 16 – ATT LÄSA, TOLKA OCH FÖRSTÅ BIBELN

JESUS
VEM ÄR JESUS? Trots att det har gått över 2000 år sedan Jesus 
dog produceras ständigt ny forskning om Jesus och nya artiklar, 
böcker, musikaler och filmer ges ut. Än idag är Jesus ett hett 
debattämne. Fortfarande är människor beredda att utsätta sig för 
förföljelse, fängelse och t o m död för en tro på Jesus. 

Varför finns det en sådan laddning omkring personen Jesus?  
Vad ska man göra med en person som har omvälvande värderingar 
men som också påstår att han är världens frälsare och har uppstått 
från de döda? 

6. Söndag 10 april kl 11 – VEM ÄR JESUS?
7. Långfredag 15 april kl 11 – VARFÖR MÅSTE JESUS DÖ?
8. Påskdagen 17 april kl 11 – JESUS LEVER! 
9. Söndag 1 maj kl 16 – ATT FÖLJA JESUS


