
Samtalsfrågor till predikan 2019-05-19 
 
Tema: Tro genom Guds Ord 
Huvudtext: Luk 18:35-19:10 
Ytterligare texter som lästes eller citerades: Rom 10:17, 2 Tim 3:14-16, Joh 1:1-5,14 
 
 

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 ”Tro genom Guds Ord”. Vi brukar säga att Bibeln är Guds Ord. Vad 

tänker du om det uttrycket? 
Davids citerade Mikael Tellbe som i sin bok ”Vad menar vi med att Bibeln är Guds Ord” talar 
om tre nyckelord för bibelläsandet: 

- Närhet. På samma sätt som du behöver stå tillräckligt nära den som pratar för att höra det 
som sägs, behöver du komma nära Guds Ord så du kommer inom hörhåll för Anden. 

- Förväntan. Läs bibeln med förväntan att Gud ska tala till dig. 
- Ödmjukhet. Att ställa sig under Ordet ”to under-stand”, inte ställa sig över det. 

Vad tänker du om det Tellbe skriver? 
4. 2 Tim 3:14-16 talar om att hela skriften (varje bok i skriften, Bibel 2000) är 

inspirerad/utandad av Gud. Vad tänker du om det? 
5. Första punkten i predikan löd: Guds Ord skapar tro på förändring. Har du erfarenhet av att 

Bibelns ord har skapat förändring i ditt liv? 
6. Den andra punkten i predikan hade rubriken: Guds Ord skapar tro för rättvisa. 

Bör en kristen engagera sig aktivt för rättvisa och rättfärdighet? Motivera gärna era svar. 
7. Vad är rättvisa? Är rättvisan konstant eller förändras den? 
8. Guds Ord skapar tro för din identitet, var predikans tredje punkt. 

Vad definierar dig som människa på ett djupare plan? Vem eller vad bestämmer din 
identitet?  

9. David menade att det är viktigt att låta Bibelns Ord definiera vilka vi är som människor. Hur 
ska man som kristen hantera att samhället och tidsandans sätt att definiera oss som 
människor inte alltid är i samklang med Bibelns undervisning? 

10. Be gärna för varandra och citera gärna bibelord som ni kommer att tänka på när ni ber. 
 
Gud välsigne er! 
/David 

 
 


