
Samtalsfrågor till predikan 2019-11-03 
 
Tema: Hopp inför evigheten 
Bibeltext: Joh. 14:1-6, Höga Visan 1:2-4a, Höga Visan 1:4b, Höga Visan 2:11b-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. David nämnde att en undersökning från 2017 visar att Allhelgonahelgen är den helg då flest 

människor i Sverige besöker en kyrka eller en kyrklig ceremoni (drygt 39 procent). Varför tror 
du det är så? 

4. Predikan handlade om vårt hopp inför evigheten genom tron på Jesus. Har du erfarenheter 
av att någon nära vän eller familjemedlem har dött? Vad är dina reflektioner utifrån den 
erfarenheten? 

5. Det viktigaste du kan lära dig från predikan sa David är Jesu ord i vers 1: ”Låt inte era hjärtan 
oroas”. Hur tänker du om döden, himlen och evigheten? Känner du oro inför döden? 

6. David berättade att Jesu ord i Joh. 14 om Faderns Hus är hämtade från ceremonin runt ett 
bröllop på NT´s tid, där brudgummen säger just de orden (v2-3) till sin blivande brud. 
Varför tror du NT beskriver evigheten som ett bröllop? 

7. Likt Bartelomeus Diaz som lyckades runda stormarnas udde (Afrikas sydspets) och hittade 
sjövägen till Indien har Jesus rundat mänsklighetens dödliga udde (udd) döden och öppnat 
vägen till evigt liv. Stormarnas udde bytte efter detta namn till Godahoppsudden. Hur skulle 
du beskriva det kristna hoppet för någon som ännu inte är kristen? 

8. Davids tre punkter i predikan var Vägen, Sanningen och Livet. Vad tror du Jesus menar när 
han säger att han är vägen, sanningen och livet? 

9. Mot slutet av predikan sa David att Jesu ord i v 6 är viktiga: ”Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig”. Vad betyder de orden för oss idag? 

10. Be för varandra och be särskilt att Guds Frid ska övervinna och den oro vi kan känna inför 
döden. 
 
 
Lycka till med ert samtal och Guds välsignelse över er. 
/David 

 
 


