
VECKA 16 
GUDSTJÄNST HEMMA 
 
 
 

 

 

 

 
 

BÖNEPROMENAD 
 

Om ni har en skrivare 
hemma kan ni skriva ut 

lapparna till böne-
promenaden och sätta upp 

dem där det passar er. 
Annars kan ni ju använda 
en telefon/läsplatta och 
bara markera ut var de 

olika stationerna är. 
 
 

 
 
DAGENS BIBELTEXT 

 

Lukasevangeliet 24:15 
 

”Medan de samtalade 
 och diskuterade 

närmade sig Jesus själv 
och vandrade med dem.” 

 
 

 
 

SAMTALA OM 
 

Hur kan vi se Jesus  
i vardagen? 

 
När möter DU Gud? 

 
Hur kan vi i vår familj göra 
för att Jesus ska vara en 

del av vår vardag? 
 
 
 
 
 
 

 

Kära föräldrar! 
Idag kan ni antingen förbereda Bönepromenaden, som finns på 
följande sidor, innan ni börjar, eller så hjälps ni åt. Mitt tips är att ni 
alla fall läser igenom andakten och böneämnena innan ni presenterar 
allt för barnen. På så sätt kan ni förbereda det som behövs samt ge 
barnen olika uppdrag som de klarar av. 
Enklast är att genomföra promenaden utomhus och då även ta hjälp 
av barnens kreativitet. Gud välsigne er  
 
Läs tillsammans: 
 

Några av lärjungarna var på väg ut till en by som hette Emmaus, 
några mil från Jerusalem. De pratade med varandra och försökte 
förstå vad som hade hänt under påsken. Mitt i deras samtal kom  
Jesus och började gå tillsammans med dem, men de kände inte  
igen honom. Jesus sa:  
”Vad är det ni går här och pratar med varandra om?”  
 

Lärjungarna stannade och såg ledsna ut och den ene sa:  
”Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad 
som har hänt där under dessa dagar. Detta med Jesus från Nasaret”  
 

Lärjungarna berättade vad som hade hänt under påsken. Jesus 
svarade genom att gå igenom allt som stod om honom ifrån 
Moseböckerna till Profeterna, men de förstod fortfarande inte att det 
var Jesus. När de kom fram till byn så sa Jesus att Han skulle gå 
vidare, men lärjungarna bad honom stanna kvar och äta kvällsmat 
med dem. När de skulle äta så tog Jesus brödet och välsignade det, 
bröt det och delade ut till dem. I samma ögonblick fattade de vem 
Han var. 
 

Denna berättelse fortsätter egentligen så om ni vill kan ni läsa vidare 
senare i Lukasevangeliet 24:31                   (Hela berättelsen Luk 24:13-35) 
 

Vi ska fundera lite över att Jesus var ute och gick tillsammans med 
lärjungarna. Jesus var med lärjungarna när de gjorde något helt 
vanligt. När vi läser om Jesus så möter Han ofta människor när de 
gör helt vanliga saker; går, äter, fiskar … Jag tänker att det är så med 
oss också – Jesus vill vara med oss när vi gör helt vanliga saker. 
Jesus vill gå med dig och prata med dig. 
Första gången Jesus träffade några av lärjungarna sa Han: 
”Följ mig!” 
Om vi ska följa Jesus så behöver vi göra som Han: 
Gå, äta, leva tillsammans med varandra och tillsammans med Jesus. 
 
 
SAMTALA OM… 
 
 
BÖNEPROMENAD 
 
 
 
 

 

 
Jag ber att ni får en härlig 
hemma-gudstjänst och att 
er bönevandring blir bra. 
 Jag ber också att Jesus 
går med er i vardagen 
och välsignar er familj. 

 
/Nettan 



TACKA GUD 
 

 
 
 

Hur kommer ni till nästa station  
i vår bönevandring??? 

 
Jo, tacka Gud för något och du får 

hoppa jämfota 5 steg framåt. 
Kom på något nytt att tacka för 

och du får hoppa 5 steg igen. 
Snart är du framme vid nästa station. 

 
 
 
 

1 Tess 5:16-18 
”Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. 

Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.” 
 

 



DIG SJÄLV 
 

 
 

Gud vill veta vad du bär i hjärtat. 
Han vill lyssna och hjälpa, inget är för 
tungt för honom. Be för dig själv och det 
som du bär på. 
 

 
 
När du går, leta upp något tungt tex. 
en sten. Tänk på något som du vill 
att Gud ska hjälpa dig med.  
Kasta sen iväg stenen. 
Gud hör din bön!  
Vill du be för flera saker, leta upp 
något mer tungt. 
 
Gå vidare till nästa station. 

Psalm 55:23 
”Kasta din börda på Herren, Han ska ta hand om dig. 

Han låter aldrig den rättfärdige vackla.” 



FAMILJ & VÄNNER 
 

 
 
 

Be för din familj säg deras namn.  
Be om Guds beskydd. 
Be för dina vänner. 
 

Fråga Gud om det är någon speciell som 
du ska be för just idag. Be för de namn du 
tänker på. 
 
 

Börja med att gå baklänges och be 
för din familj. Säg vad dom heter. 
Fortsätt sen be för dina kompisar. 
Säg till Gud de namn du kommer på 
under tiden som du går baklänges 
till nästa station.  
 

1 Krönikeboken 4:10 
”Jabes ropade till Isarels Gud och sa: O att Du ville välsigna mig 

och utvidga mitt område och låta Din hand vara med mig! 
O att Du ville göra så at jag slipper olycka och smärta! 

Och Gud lät det bli så som han bad.” 



FÖRSAMLINGEN 
 

 
 

 
 
 

Församlingen liknas av Gud med ett 
bygge och i bibeln beskrivs vi som 
levande stenar i det bygget. 
Vi är alltså alla olika delar (stenar) 
i församlingen.  
Kryp ihop som stenar och hoppa 
bock över varandra för att komma 
framåt. Under tiden kan ni be för 
det som ni är med och bygger i 
församlingen. 
Be för Deluxe, Draget, hemgrupp, 
gudstjänst …  
Att allt ska vara bra platser där man 
kan lära känna Gud. 
 

1 Pet 2:5 
”Låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus …” 



SVERIGE 
 

Be för vårt land! 
 

Be för de som bestämmer att de ska ta bra 
beslut. 
 

Be för sjukvårdspersonal att de ska orka. 
 

Be för att människor i vårt land ska lära 
känna Jesus.  
 

 

Håll båda armarna rakt ut från 
kroppen åt sidorna. Du ser nu ut 
som korset i vår svenska flagga. 
Gå 25 stora steg framåt, lika många 
steg som landskap i Sverige. 
Be för vårt land undertiden,  
att Sverige ska få fortsätta vara ett 
bra land att bo i. 



VÄRLDEN 
 

”Ty så älskade Gud världen att han gav den sin 
ende son, för att var och en som tror på 

honom inte ska gå under utan ha evigt liv.” 
Johannes 3:16 

 
Gud vill rädda hela världen. Vi ber att 
människor överallt ska få lära känna Jesus. 
 

Be om fred och rättvisa för alla i vår värld.  
 
 

Vi är många som bor över hela 
jorden. Alla har det inte lika bra som 
vi har det i Sverige. Plocka ett löv 
och tänk på något som du behöver 
som du också har, men som kanske 
inte alla har. Blås iväg lövet och be 
att många andra också ska få det du 
tänker på. 

 


