
Samtalsfrågor till predikan 2019-04-07 
 
Tema: Vi tror på Evigt liv 
Bibeltext: Fil 3:12-21 
Bibeltexter som refererades till:  Ef 1:4-5, 1 Kor 13:12, Upp 21:4 
 
 

1. Sammanfatta gärna predikan för den som inte har hört den. Predikan finns också att titta på 
eller lyssna på under rubriken Media på församlingens hemsida. 

2. Dela gärna tankar och reflektioner du fick utifrån predikan. 
3. Rubriken på predikan var ”Vi tror på evigt liv”. Vad tänker du på när du hör orden: evigt liv? 
4. Davids talade under sin första punkt om att vara Vunnen för Kristus. Han sa att vi är utvalda 

att spela med i Guds lag. David berättade också om sin upplevelse i femte klass om att bli 
utvald att spela fotboll med sjätteklassarna. Har du erfarenhet av att bli utvald i något 
sammanhang eller har du kanske blivit bortvald? 

5. Vad innebär det att vara utvald av Gud? 
6. David talade om att vi har fått en ”högre kallelse” genom Jesus. Mötet med Jesus och 

förståelsen av hans högre kallelse för oss förändrar våra mål och det vi jagar under jordelivet 
sa David. På vilket sätt påverkar din relation med Jesus dina prioriteringar och livsmål? 

7. David berörde också kort det faktum att bibeln nämner olika destinationer för vårt eviga liv. I 
predikotexten gråter Paulus över dem som är ”fiender till korset” och på väg mot fördärvet.  
Vad är din förståelse av bibelns undervisning om himmel och helvete? 

8. Behöver vi gråta mer för den som inte mött Jesus? 
9. David nämnde i predikan att det ”luktade Sverige”, i Svenska kyrkans lokaler i New York. I 

predikotexten nämner Paulus att vi har vårt medborgarskap i himlen. På vilket sätt kan vi 
”dofta himmel” för den som ännu inte har mött Jesus? 

10. Hur skulle du lägga upp ett samtal om himlen och evigt liv med en vän som ännu inte är 
kristen? 

11. Läs gärna Upp 21: 1-5a och tacka Gud för hoppet om ny framtid med honom i 
fullkomlighetens värld. 
Lycka till med ert samtal och Guds välsignelse över er. 
/David 

 
 


