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1. Börja med att återge det ni kommer ihåg av predikan.
2. Var det något som talade speciellt till dig?
3. Läs Romarbrevet 5:1-5 och samtal om ”hoppets cykel” som Eric prata om 

och målade upp på blädderblocket. Hur kan vi glädjas i lidandet? Hur kan 
vi bli mer uthålliga? Samtala om alla delar i ”hoppets cykel” och om ni har 
några egna exempel att dela som ni gått igenom. 

4. Läs Romarbrevet 15:13.  
Hoppet är Guds kärlek som är utgjuten i våra hjärtan genom den helige 
Ande. Hur kan vi öppna våra hjärtan för att ta emot mer av den helige 
Ande, och på så vis också ta emot mer hopp i våra liv? 

5. Läs Jeremia 29:11. Gud har ett framtid och ett hopp för oss, och det är 
alltid Gud som är initiativtagaren. Från begynnelsen till evigheten är det 
alltid Gud som tar initiativet till gemenskap med människan. Gud tog 
initiativet att sända sin son att dö & uppstå för mänskligheten. Hur kan vi 
fästa vår blick på det hoppet? På korset, och inte låta det skymmas av allt 
annat runt omkring? 

6. Eric använde bilden av ett ankare, att Gud är vårt ankare som vi behöver 
ankra fast vårt hopp vid, och att det yttersta kärleksbeviset, och hoppet 
finns i och med Jesu kors. Ibland är det jobbigt att hålla ut. Ibland är livet 
väldigt jobbigt, och vi kan må väldigt dåligt. Då behöver vi som församling - 
som bröder och systrar - bära varandra och ”vikariera” som hopp. Hur kan 
vi mer bli en församling & gemenskap som hjälper varandra genom svåra 
perioder i livet? Hur kan vi bli mer öppna inför varandra? 

7. Avsluta med att tacka Jesus för hoppet som blivit uppenbarat genom Guds 
kärlek på korset, och som är utgjutet i våra hjärtan.


