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Vad hjärtat är fullt av 
Jonas Nordén I Evangeliet till alla folk I Del 7 av 13 

Sammanfattning 
Hjärtat styr vårt liv. Det vi har i hjärtat, funderar på, känner, tänker, det kommer läcka ut på olika 
sätt i det vi säger. Innan vi börjar jobba och planera måste vi alltid börja med vårt eget hjärta. Vi 
måste alltid rannsaka vårt innersta. För är inte det på plats spelar det ingen roll hur mycket vi 
planerar. Vi kan inte ge något vidare som vi själva inte har. Därför är det bra att ställa sig frågorna 
”Vad talar jag egentligen om när jag möter folk på stan, hemma, grannar, föräldrar?”, ”Vad delar 
jag med dem?”, "Vad fyller jag mitt hjärta med?”, " Vart är min frimodighet?”, och ”Släpper jag in 
Gud i mot hjärta?” då och då. Vårt största och första uppdrag är att låta hjärtat fyllas av Guds 
kärlek på nytt. När Jesus pratar med Petrus efter att Petrus förnekat honom tre gånger börjar han 
med hjärtat. Älskar vi Gud i hjärtat kommer det påverka allt det andra också, vi kommer att prata 
om det. 

Jonas har lär sig tre nycklar från Mekane Yesus kyrkan. Bön, tro, handling. Alla dessa tre hänger 
ihop. När man ber för något, behöver man också ha tro för det, och man behöver våga ta steg mot 
det som om det kommer att hända. Kanske att vi till och med många gånger kan vara svaret på vår 
egen bön? 

Reflektion- & Samtalsfrågor 
- Efter att ha hört Jonas undervisning, är det något specifikt i undervisningen som sticker för dig? 
- Vad innebär det att rannsaka sitt hjärta? Hur gör man? Finns det några bra metoder, eller saker 

att göra? 
- Har du varit med om att du burit, kanske något tungt, på insidan som börjat "läcka ut" och 

påverka de i din närhet, genom ex. ditt beteende, hur och vad du pratar om? Hur tog det sig 
uttryck? Hur gick du till väga för att få bukt med det? 

- Om vi har någon i vår närhet eller i vårt team som vi märker bär på saker i sitt hjärta som 
påverkar personen och omgivningen på ett negativt sätt, hur hanterar vi det? Hur kan vi på ett 
kärleksfullt sätt bemöta personen och adressera problemet? 

- Vad innebär det att man bara kan ge vidare det man själv fått? 
- Har du någon erfarenhet eller tankar kring hur bön, tro och handling hänger ihop? Reflektera. 

Bibelställen 
- Ordspråksboken 4:23 
- Matteusevangeliet 10:7-8 
- Lukasevangeliet 6:45; 10:2 
- Apostlagärningarna 3:1-10 
- Romarbrevet 10:14  
- 1 Johannesevangeliet 5:14 
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