
Samtalsfrågor till predikan 2020-11-29 
 
Tema: Livets furste kommer till stan 
Bibeltext: Matt 21:1-11, 1 Kung 1:32-41 
 

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. Vi har precis passerat första adventshelgen då många i vårt land väljer att besöka en 

gudstjänst. Hur ser era traditioner ut för första advent? 
4. David läste texterna från Matteusevangeliet och första Kungaboken och jämförde dem. Båda 

handlar om kungar som rider in i staden på åsnor. Hur tänker du att de båda texterna hänger 
ihop? 

5. David sa att du och jag är som åsnor som är tänkta att bära Jesus till nya människor. Har du 
vid något tillfälle fått vara med och bära Jesus till någon som sedan blivit troende? Berätta? 

6. David talade om att vi behöver bli lösta. Åsnan var tvungen att lösas och föras till Jesus. David 
menade också att det kan vara mycket som binder oss människor. Har du upplevt att du blivit 
löst från något? 

7. David sa också att det kan finnas tillfällen när andra uppfattar ditt Jesusjubel som oväsen. 
Två frågor: Har du varit med vid något eller några tillfällen när du inte har kunnat låta bli att 
jubla över Jesus? Väckelseperioder/Andens beröring? 
Har du varit med om att ditt Jesusjubel väckt förargelse eller motstånd? 

8. I sin predikan nämnde David också att vi kan möta andligt motstånd från den onde själv. Hur 
tänker ni om det? Har ni erfarenhet av det? 

9. I Davids sista punkt berättade han om boliden, rymdstenen, so lyste upp stora delar av 
Sverige den 7 november. David sa att rymdstenen inte är någonting i jämförelse med det ljus 
som Jesus vill ge. Vad drömmer du om att Jesus ska göra för dig, för församlingen, vår stad 
och vårt land? 

10. Be för varandra och för kreti och pleti:) 
 
 

Lycka till med ert samtal och Guds välsignelse! 
/David 

 
 
 
 
 
 
 


