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Tema: ”Vägens folk och miraklernas 
Gud” 

Bibelord: 2 Mos 17:1-7, 1 Kor. 10:1-4, 
Ps. 23:4, Joh. 7:37-39, 4 Mos. 20:1-12, 
Luk. 11:9-13.  

 

1. Hjälp varandra att återberätta det ni 
minns av predikan! Dela gärna med 
er om det var något som talade 
extra starkt till er eller som ni 
reagerade negativt på! 

2. Hur tänker ni kring att Israels barn 
hade så lätt för att börja klaga när 
de mötte problem, trots att de hade 
fått vara med om så påtagliga 



mirakel? Kan vi känna igen oss? 

3. Hur kan vi undvika att fastna i att 
bara klaga i den situation som vi nu 
har hamnat i med coronapandemin 
och de begränsningar som skapats? 
Hur kan vi undvika att i det läget 
bara kritisera ledare? Hur kan vi 
istället fokusera på att försöka få ut 
något konstruktivt av det hela? 

4. Hur kan vi i den här situationen 
hjälpa varandra att grundlägga nya 
goda vanor av bibelläsning och bön?  

5. Har ni erfarenheter av att 
miraklernas Gud har kommit till er 
hjälp? Berätta i så fall gärna!  

6. I 4 Mos. 20:1-12 läser vi om hur 



Mose slog på klippan istället för att 
tala till den. Tror du att det finns en 
risk att vi också låter oss styras för 
mycket av våra tidigare 
erfarenheter istället för att lyssna 
till Guds tilltal i nuet?  

7. Håller ni med Hans om att vi i en tid 
som handlar så mycket om 
sjukdom, lidande och död skulle 
behöva få se hur Gud kontrar med 
mycket av helande, mirakel och 
kraftgärningar?  

8. Hur kan vi få se en ännu djupare 
törst efter Guds Ande bland Guds 
folk idag?  

9. Be för varandra, be för pingsthelgen 
och be om att vi ska få uppleva en 



kraftfull andeutgjutelse över hela 
vår jord! 

 

 

  

 

 


