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Equmeniakyrkan Fiskebäck 



Söndag 9 september
Tema: Våga Välja!

Predikan: Peter baric

Reflektion:

Ormen var listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade
kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?”
Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i
trädgården har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att
dö.” Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni äter av
frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.”
Kvinnan såg att trädet var gott att äta av: det var en fröjd för ögat och ett härligt
träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon tog av frukten och åt. Hon gav också
till sin man, som var med henne, och han åt. 
 
 
Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död,
välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina
efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och
hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land som
Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. 
 
 
Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen
och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom
om i mitt namn.      

5 Mosebok 30:19-20 

Joh 15:16 

Text: 1 Mos 3:1-6 

Att vara människa är att välja.Vi väljer hela tiden utan att direkt vara medvetna
om det. I början på bibelns berättelse om människan ställs hon inför ett val. Vem
ska hon lyssna till? Gud eller ormen? Valet är fritt men olika röster påverkar i
olika riktning. Människan gör aldrig sina val i ett vaccum. 
       



Bön:

Denna vecka ber vi särskilt för:

För samtal:

Det finns både yttre och inre omständigheter som påverkar våra val. Det finns
många och mycket som idag vill påverka hur du väljer. Det helt fria valet är tyvärr
en myt. 
 
Valfrihet står högt på agendan i vårt samhälle. Vi ställs inför långt fler val idag än
vad vi gjorde för 20 år sedan. Detta gör något med oss. Å ena sidan ger det oss en
känsla av frihet och utrymme att själva påverka våra liv. Å andra sidan kan alla
dessa val skapa stress och oro. Tänk om jag väljer fel!?  
 
Inför alla val vi ställs inför kan det vara bra att ha någon sorts grund att stå på.
Något eller någon som hjälper oss att ta ut riktningen. För den som är kristen är
Jesus och bibeln självklara utgångspunkter när vi ska välja. Vi läser och tror att
Gud vill oss väl. Vi tror att hans tankar och intentioner för våra liv är goda.
Förutom bibelns berättelser har Gud även sänt oss Den Helige Ande som vill leda
oss. Detta var något som den heliga Birgitta hade insett. Därför formulerade hon
en bön som är en bra utgångspunkt inför alla de val vi ställs inför. Visa mig vägen
och gör mig villig att vandra den. 

Gud, du vet vad det är att vara människa. Tack att du valde att rädda oss och hela
den värld du skapat. Hjälp oss att välja dig och dina vägar. Ge oss vishet att förstå
och mod att gå. 

Dagens riksdagsval och Sverige som land. Vi ber att frid, fred och rättfärdighet ska
få komma alla människor till del. 

Har du någon gång stått inför ett viktigt val i livet och upplevt att Gud har hjälpt
dig att välja? 
Upplever du dagens fokus på valfrihet som en befrielse eller börda? 



Söndag: 16 september
Tema: Vi vill vara uppmuntrande

Predikan: Johanna Buller, Daniel Demming § peter baric

Reflektion:

Text:Heb 3:13a
Uppmuntra varandra varje dag, så länge man kan säga idag. 

En gudstjänst, tre predikanter och ett tema. Idag utgår vi från uppmaningen i
Hebreerbrevet som handlar om att vi ska uppmuntra varandra. Istället för en
predikan blir det tre. Uppmuntran kan se ut och uttryckas på många olika sätt. En
predikan om uppmuntran kan också uttryckas på olika sätt. Syftet med detta lite
annorlunda upplägg är att få ett bredare perspektiv på vad uppmuntran innebär
och hur det kan komma till uttryck i en församling.  

Bön:

Denna vecka ber vi särskilt för:

För samtal:

Tack Gud för att du aldrig sviker oss. Hjälp oss att ge vidare det du ger oss. Låt oss
bli välsignade för att välsigna andra. 

Att Equmeniakyrkan Fiskebäck ska få vara en plats där man blir uppmuntrad. 

På vilket sätt uppskattar du mest att bli uppmuntrad? 
När uppmuntrade du någon senast? 



2 Mack 15:11   
Han rustade var och en av dem, inte bara med skyddande sköldar och 

lansar, utan framför allt genom att uppmuntra dem med välvalda ord.

1 Thess 3:2 
...och skicka vår broder Timotheos, Guds medhjälpare vid förkunnandet 

av evangeliet om Kristus. Han skulle styrka och uppmuntra er i tron

1 Thess 5:14  
Vi uppmanar er, bröder: tala de

oordentliga till rätta, 
uppmuntra de modfällda, stöd 
de svaga, ha tålamod med alla.

 Heb 10:25 
...och låt oss inte försumma våra sammankomster, som

några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och 
detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.



Söndag 23 september 
Tema: Var är kärngänget?
Predikan: Johanna Buller

Reflektion:

Text: Luk 19:1-10
Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette
Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem
denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han
sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom
han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade:
”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.” 
 
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det
mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios ställde sig
upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, Herre, skall jag ge åt de
fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det
fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus – han är
också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det
som var förlorat och rädda det.”        

Jag har flyttat ett antal gånger i mitt liv. I varje ny stad jag flyttat till har jag
försökt hitta en församling att gå till. Alla dem av oss som gjort den resan, vet hur
svårt det kan vara, inte bara att hitta en församling utan inte minst att hitta in i
församlingen. Desto större kyrka, desto svårare. Till en början rör man sig lätt i
periferin och försöker få grepp om sammanhanget, människorna där och
funderar över om det finns plats för en och i så fall var den skulle kunna vara. Inte
allt för sällan dyker frågan ”Var är kärngänget?” upp i huvet? För det är lätt när
man kommer ”in från sidan” att få känslan att det finns ett kärngäng och får man
tag i det så får man tag i församlingen. 
 
 



Bön:

Denna vecka ber vi särskilt för:

För samtal:

Sackaios rör sig också i periferin. Han söker inte en ny kyrka, men han söker
Jesus för att få se vem han är. Men runt Jesus står folkmassan och hindrar
Sackaios från att få syn på Jesus eller bli en del av folkmassan. Förmodligen
omedvetet, några säkert medvetet. Det var många som såg ner på Sackaios som
tjänat sin rikedom på att jobba för fienden. Sackaios som är kort kommer på ett
sätt att ta plats på sitt sätt. Han går i förväg och klättrar upp i ett träd för att kika
på Jesus på avstånd. Men Sackaios är inte i periferin för Jesus. Jesus ser honom
och bjuder in sig själv hem till honom. In i Sackaios liv och drar massan med sig
hem till Sackaios på middag. En middag som förändrar allt. Sackaios ger tillbaka
allt han stulit och blir en del av gänget. 
 

Vem är du i texten? 
Rör du dig i perifierin likt Sackaios? Står du medvetet eller omedvetet i
folkmassan och släpper inte fram och in folk? Eller är du som Jesus som håller
blicken öppen för den i perifierin och bjuder in dem? 
Vem vill du vara? 

Gud, hjälp oss bli en församling som ger plats åt varandra. 
 

För de människor som blivit en del av vår gemenskap under de senaste året.
Genom medlemskap eller på andra sätt. 



Söndag 30 september 
Tema: vem har mandatet? 
Predikan: Daniel Demming

Text: Joh 21:15-23 
När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du
mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.”
Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade honom för andra gången:
”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag
har dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina får.” Och han frågade honom för
tredje gången: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad när
Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han svarade: ”Herre, du
vet allt; du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina får på bete. Sannerligen,
jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville.
Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall
spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.” (Så angav han med vad för slags
död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: ”Följ mig!” 

Vad har vi för kriterier när vi väljer våra ledare? Vad är det viktigaste vi frågar oss
när vi letar efter en ledare att följa? Just nu håller vi som församling på och söker
en ny Barn- och ungdomspastor och även där kommer dessa frågor i fokus. I våra
funderingar kring ledarskap blir Jesu möte med en misslyckad Petrus en nyttig
påminnelse om vad som är viktigast. Petrus hade lovat allt och hade helhjärtat
kastat valt att följa Jesus. Petrus hade villigt tagit på sig ledartröjan bland
lärjungarna men hans goda ambitioner och löften hade rasat när Jesus greps och
blev korsfäst.  

Reflektion:



Bön:

Denna vecka ber vi särskilt för:

För samtal:

När de nu möts igen har Jesus all rätt att ställa Petrus till svars eller helt enkelt
välja en annan ledare för sina lärjungar. Det han istället gör är att fråga efter en
enda saker, på tre olika sätt för att förankra det viktigaste: Älskar du mig?
Självklart behöver vi mer än kärlek från våra ledare men lika självklart är det att
kärleken till Gud och våra medmänniskor är den enda grunden som kyrkans
ledarskap skall byggas på.

Jesus hjälp oss att se det viktigaste bland allt som pockar på vår
uppmärksamhet. Hjälp oss att locka fram kärlek i vår omgivning. Påminn oss om
att du främst frågar efter vår kärlek.

Församlingens jubileumsmånad som vi önskar skall få präglas av tacksamhet
och förväntan inför vägen vidare.

Har du någon ledarförebild? Vad kännetecknar henne? 
Hur kan vi vara med och uppmuntra till ett kärleksfullt ledarskap? 



Söndag 7 oktober
Tema: Vi vill vara en växtplats

Predikan: Johanna Buller

Reflektion:

Text: Matt 13:3-9
Och han talade till dem med många liknelser: ”En man gick ut för att så. När han
sådde föll en del på vägkanten, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de
steniga ställena, där det inte fanns mycket jord, och det kom fort upp eftersom
myllan var tunn. Men när solen steg sveddes det och vissnade bort eftersom det
var utan rot. En del föll bland tistlarna, och tistlarna växte upp och kvävde det.
Men en del föll i den goda jorden och gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och
trettiofalt. Hör, du som har öron.” 

Vi vill vara en växtplats. Det vill vi verkligen att Equmeniakyrkan i Fiskebäck skulle
vara. En gemenskap som växer till antal. En gemenskap som växer i Kristuslikhet
både som gemenskap och som individer. En gemenskap där barn och unga har en
naturlig plats i församlingen och får växa i gemenskap med varandra och Gud. Där
Guds ord får forma och omvandla oss. 
 
Jesu liknelse handlar om växt. Han berättar om en såningsman som man nästan
skulle kunna fundera på om han var sommarjobbare eller tillfällig vikarie. För han
verkar inte ha så värst mycket koll på hur man sår. Ingen marknadsundersökning
eller omvärldsanalys föregår hans sådd. Han tar bara med sig det han har av
utsäde och så slösar och sår han fritt, ogenerat och gränslöst. Växten blir därför
väldigt olika, för utsädet hamnar på så olika ställen och jordar. Låt oss nu tolka
liknelsen som att utsädet är Guds ord, våra vittnesbörd om vad han gjort i våra liv.
Låt oss tolka jordarna som människors  



Bön:

Denna vecka ber vi särskilt för:

För samtal:

Jesus, hjälp mig dela med mig av vad du gjort i mitt liv. Vad ditt ord lärt mig och
om vem Du är. Gör också mitt hjärta bördigt för att ta emot och växa mig
djupare i min tro till dig! 

För våra ledare. Att de ska ha modet att så generöst och ogenerat. 

På vilket sätt delar du med dig av din tro? Hur är jorden i ditt liv just nu?
Stenigt? Fyllt av tistlar eller är du bördig och mottaglig för att ta emot från Gud? 

liv och hjärtan. En del har en massa saker som ligger i vägen, upptar
uppmärksamhet och kväver det som såtts, andra har bördiga, redo hjärtan och
Guds ord växer och rotar sig. 
 
Vår utmaning är att inte falla in i vår samtids fälla av resultattänk utan snarare
leva trofast vårt uppdrag. Vårt uppdrag är att så ut Guds ord likt
såningsmannen. Generöst, ogenerat, hit och dit och sedan överlämna växten
och slutresultatet åt Gud. Det är ju ändå så som Paulus säger i 1 kor 3:6: Jag
planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Vi har olika roller i
växtprocessen och Gud bjuder in oss att vara hans medarbetare. Men det är
ytterst han som ger växten. Det är något att vila i, påminna sig och sedan
fortsatt trofast dela med oss av Guds ord och erfarenheterna av Gud vi alla bär
på.



Söndag 14 oktober 
Tema:tacksägelsedagen 130 år ung!

Predikan: Daniel Demming

Reflektion:

Text: 1 Sam 17:31-40
Ryktet om vad David hade sagt spred sig, och även Saul hörde det och kallade
honom till sig. Och David sade till Saul: ”Låt dig inte skrämmas av honom, herre.
Jag, din tjänare, skall gå ut och strida mot den där filistén.” – ”Inte duger du till
att slåss mot filistén”, svarade Saul, ”du är ju bara en pojke, och han har varit
krigare i hela sitt liv.” Men David sade: ”Jag har vallat får åt min far. När det kom
ett lejon och tog ett får ur hjorden sprang jag efter det, slog ner det och ryckte
bytet ur käftarna på det. När det anföll mig grep jag det i manen och slog ihjäl
det. Också en björn har jag fällt, och det skall gå likadant för den där oomskurne
filistén som det gick för dem, eftersom han har skymfat den levande Gudens
här.” Och han tillade: ”Herren som har räddat mig från både lejon och björn, han
skall rädda mig från den där filistén.” Då sade Saul till honom: ”Gå. Herren är
med dig.” 

David är en modig pojke som blir en mångfacetterad kung. I den här texten har
en ensam krigare Goljat, slagit skräck i en hel arme. Många tittar sig omkring för
 att se någon annan som är beredd att stiga fram, ingen väntar sig att denna
någon skulle vara herdepojken David. När ryktet sprider sig om någon som inte
är skräckslagen frågar kung Saul, David varför han inte fruktar denna krigare som
är nästan som ett lejon. David väljer faktiskt att relativisera Goljat genom att
jämföra med att han varit beredd att besegra ett riktigt lejon för att rädda sina
får. David hämtar styrka från att han tidigare har gjort modiga saker för att det
varit tvunget för att rädda det som är värdefullt för honom.  
 



Bön:

Denna vecka ber vi särskilt för:

För samtal:

Tack gode Gud för allt det som du ger varje ny dag. 
Tack för att din nåd är var morgon ny. 
Tack för allt det goda du har gjort i och genom vår församling. 

Alla vår equmenia grupper och alla barn och ungdomar som kallar vår kyrka för
sin. 

Vad tilltalas du av hos David? 
Hur finner du mod att våga göra det nödvändiga? 
Känner du igen dig i att det är lätt att glömma att tacka? 

Tacksägelsedagen är ett bra tillfälle att stanna upp och se tillbaka på allt det
goda vi fått vara med om, både för att tacka men även för att ge perspektiv. Jag
vet hur lätt det är att börja tacka men i nästa mening börja begära. Jag vet också
hur lätt det är att alltför ofta be om något ända tills jag fått det, bara för att
sedan börja be om något nytt. Missförstå mig inte, det kommer alltid att finnas
goda saker att be för men böneämnena få aldrig ta bort utrymmet för
tacksamhet. Genom att se det goda vi har fått och verkligen för det, så får vi rätt
fokus på det som ligger framför.



Söndag 21 oktober 
Tema: Vi vill satsa

Predikan: Nicklas Piensoho

Reflektion:

Text: Luk 14:27-35 
Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. Om
någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det
kostar, för att se om han har råd med bygget? Annars kan det hända att de som
ser att han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt börjar göra narr av
honom och säger: Den där, han satte i gång ett bygge men kunde inte få det
färdigt! Eller om en kung vill dra ut i fält mot en annan kung, sätter han sig då
inte ner och överväger om han med tio tusen man kan möta den som rycker an
med tjugo tusen? Kan han inte det skickar han sändebud för att be om fred
medan den andre ännu är långt borta. Så är det alltså: ingen av er kan vara min
lärjunge om han inte avstår från allt han äger. 
Salt är bra att ha. Men om saltet mister sin kraft, hur skall man få det salt igen?
Det duger varken för jorden eller gödselstacken. Man slänger bort det. Hör, du
som har öron att höra med.” 
     

En sådan här söndag kan man verkligen fundera på vilken sorts kalkyl de
personer som startade missionsföreningen i Fiskebäck gjorde. Tänkte de att
efterföljelse och missionen skulle kosta dem allt? Eller levde de mer i nuet och
tänkte att föreningen de startade var deras gensvar på Guds kallelse där och då?
Exakt vad som skulle hända i framtiden överlät de i Guds händer. Ingen av dem
tänkte nog att det 130 år senare skulle finnas en församling med över 600
medlemmar och en stor kyrkobyggnad.  
 
 
 
 



I de liknelser som vi läser i dagens text är en sak tydlig: att följa Jesus är inget
impulsivt och lättvindigt beslut. Beslutet baseras inte på en tillfällig känsla utan
ett noga övervägande. Det Jesus verkar vilja få dem som lyssnade att förstå är
att efterföljelsen har ett pris. Detta är egentligen inte så märkligt. Att vara kristen
innebär att följa den som offrade allt. Att de kristna i Sverige för 130 år sedan
mer levde med tanken på offer som en del av lärjungaskapet kan vi nog utgå
ifrån. Mycket har hänt i vår kultur sedan dess. Nu står rättigheter högre i kurs än
skyldigheter.  
Det bygge som påbörjades 1888 är ännu inte avslutat. Som församling är vi
aldrig klara på denna sida om evigheten. Gud bygger vidare. Att försöka
fantisera om vad församlingen är om ytterligare 130 år låter sig inte göra så lätt.
Däremot kan och behöver vi planera för det som ligger framför. Hur behåller vi
vår sälta? Hur kan vi ännu mer vara en församling som inte bara finns i Fiskebäck
utan också för Fiskebäck, Göteborg och den här världen? Vad är vi beredda att
avstå från? 

Bön:

Denna vecka ber vi särskilt för:

För samtal:

Tack Gud att det är du som bygger din församling och att vi får vara en del av
det bygget. Hjälp oss att fortsatt vara en plats där människor får upptäcka och
besvara din kärlek genom att ta beslut och följa dig. 

Alla människor som finns i församlingens närområde. 

Har du någon gång avstått eller offrat något pga din efterföljelse av Jesus? 



Söndag 28 oktober 
Tema: Vi vill vara på väg

Predikan: peter Baric

Reflektion:

Text:  Apg 24:14-16 
Men jag erkänner att jag följer Vägen, som de kallar för en sekt, och att jag på det
sättet tjänar våra fäders Gud, samtidigt som jag tror på allt som lagen säger och
allt som står skrivet hos profeterna. Jag hyser samma hopp som dessa mina
anklagare, att Gud skall låta både rättfärdiga och orättfärdiga stå upp från de
döda. Därför strävar också jag efter att alltid ha ett gott samvete gentemot Gud
och människor. 
     

Innan de som trodde på Jesus började kalla sig kristna gick de under namnet “de
som följde Vägen”. Exakt vad som ligger bakom det namnet är svårt att med
säkerhet uttala sig om. Var det Jesu egna ord om att han är “vägen, sanningen
och livet” som låg bakom? Oavsett bakgrund så är det tydligt att de första kristna
hade förstått och upplevt att den kristna tron inte var en tankekonstruktion utan
ett liv de levde. De var i rörelse. De var på väg. 
 
I texten ovan är det Paulus som i ett försvarstal inför Felix använder termen
“följer Vägen” när han ska beskriva sin identitet och tro. Denna väg som han
följer hade tydliga historiska rötter. Han säger att vägen har sin början i deras
fäders Gud. Vägens mål är uppståndelsen från de döda. Paulus befinner sig i
rörelse mellan dessa två hållpunkter.  
 
Vi behöver också vara förankrade i historiens Gud samtidigt som vi behöver
bäras av hoppet om uppståndelsen. 130 år är en försvinnande liten tid i ljuset av
universums historia.  
 
 



Bön:

Denna vecka ber vi särskilt för:

För samtal:

Tack Gud för att du är historiens Gud. Det du har påbörjat kommer du också att
fullborda och avsluta. Tack att Equmeniakyrkan i Fiskebäck har fått vara med
några år. Ge oss mod och uthållighet att fortsätta följa Vägen ända till
uppståndelsens morgon. 

Men det är det som är vår lokala historia. Vår lilla historia är insatt i en mycket
större historia. På samma sätt är ditt och mitt livs historia en del av
församlingens historia. Det lilla som en del i något större. Guds historia går på
så sätt rakt igenom våra liv. Det Gud gör och vill kommer till uttryck i
människors liv. Det är inget som pågår eller händer utanför oss själva. Vi är inte
åskådare utan medspelare. Välkommen med i matchen! 

De församlingsplanteringar som just nu finns i Göteborg. Låt det få bli platser
där många människor får upptäcka och börja följa Vägen... 

Vad tror du de som för 130 år sedan startade Fiskebäcks Missionsförening skulle
tänka och säga om de besökte oss idag? 



Egna Anteckningar...



Egna Anteckningar...




