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Tema: ”Tro som övervinner” 

Bibelord: Jak. 1:1-12, 1 Joh. 5:4-5, Hebr. 
11: 32-38.    

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. Höll du med Hans när han använde 
bilden av hur prövningar kan stärka 
våra andliga muskler precis som 
träningsredskapen kan stärka våra 
fysiska muskler? Varför/varför 
inte? 

3. Berätta gärna för de andra om du 



har haft någon erfarenhet där din 
tro har prövats på ett konkret sätt! 
Berätta också gärna om du har 
erfarenhet av hur detta i 
förlängningen har stärkt din tro! 

4. Vi går alla igenom perioder i livet 
där vår tro prövas och livet är tufft. 
Hur skulle vi på ett bättre sätt 
kunna hjälpa varandra i de 
situationerna?  

5. Vi kastas nog alla, mer eller mindre, 
mellan tro och tvivel. Varför tror du 
att vi ofta har så svårt att riktigt 
våga tro på Guds godhet, omsorg 
och villighet att möta våra behov 
här och nu?  

6. I Hebreerbrevets elfte kapitel finns 



en lista på troshjältar ur den 
bibliska historien. Vem, eller vilka, 
nutida exempel på troshjältar skulle 
du ta med om du skulle göra en 
modern sådan förteckning? Varför 
skulle du ta med dem?  

7. Hans betonade att trons hjältar 
också återfinns i den lidande 
kyrkan. Idag är kristna den mest 
förföljda gruppen i världen och 
förföljelsen accelererar. Det 
konstaterar bland annat det 
politiskt och religiöst oberoende 
forskningsinstitutet Pew Research 
Center. På vilket sätt skulle vi kunna 
vara till hjälp för de människor som 
idag får lida för sin tros skull?  

8. Be för varandra men be också för 



den lidande kyrkan i världen! Vi 
tror att vi har ett stort ansvar att be 
för dessa våra trossyskon.  

 

  

 

 


