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1. FINNS DET MER ATT UPPTÄCKA I LIVET?

1.  Gör en presentationsrunda. Be alla att få berätta vilken historisk person de hade  
 velat träffa.
2.  Vart går du om du har stora livsfrågor?
3.  Vad gör dig glad?
4.  Vad finns det mer i detta livet tror ni?
5.  Vad är din nubild av kyrkan? Av kristen tro?
6.  Jesus- livets bröd. Han säger sig kunna fylla vår djupaste längtan.     
 Vad tänker ni om det påståendet?
7.  Påståendet att Jesus är sanningen. I filmen säger de: Om kristen tro är sanning är  
 det viktigt för alla. Går inte att säga att det är sant för dig, men är inget för mig.   
 Om det är sanning så är det sanning för alla. Vad tänker ni om det?
8.  De pratar om att det är skillnad på kunskap om kristen tro och erfarenhet av en   
 relation med Jesus. Vad tänker ni om det?

9.  Övriga frågor/tankar utifrån filmklippet? 
 
2. VEM ÄR JESUS?

1.  Före kvällens video, hur skulle du beskriva din bild/förståelse av vem Jesus är?   
 Har dagens föreläsning förändrat din uppfattning på något sätt?
2.  Hur reagerar du på det stora antal utombibliska texter som visar på att 
 Jesus existerat?
3.  Vad är din uppfattning om hur den svenska kristenheten lyckats eller misslyckats  
 med att sprida det kristna budskapet?
4.  På vilket sätt skulle man sprida informationen om Jesus utan att det skulle   
 kännas fel?
5.  Om man ska ge information om Jesus och det kristna budskapet, vad ska man   
 särskilt informera om då? Ni har i dagens föreläsning hört en hel del om historiska  
 bevis och antalet vittnen – är den typen av information viktig?
6.  Hur ska informationen förmedlas?
7.  En del menar att tro är en privatsak och inte har plats i det offentliga rummet. 
 Vad anser du om det?
8.  Tror du att den kristna tron är ett ”steg i blindo” eller finns det trovärdiga bevis för  
 Jesu gudomlighet?
9.  Vilka bevis på Jesu gudomlighet tog de upp i filmen? Vilka av dessa tycker du är  
 övertygande/eller inte övertygande? Varför? (Jesu undervisning, karaktär, 
 handlingar, uppfyllande av Gamla testamentliga profetior, uppståndelsen).
10.  Vad för bevis på Jesu uppståndelse nämner de i filmen? (Hans försvinnande ur   
 graven, han visade sig för lärjungarna, den omedelbara effekten, kristna 
 människors erfarenheter).
11.  Tror du att Jesus uppstod från de döda? 
 Tycker du att det har det någon betydelse?
12.  Nicky sa att det egentligen bara finns tre realistiska möjligheter kring vem Jesus  
 är. Vad tycker du om det påståendet?
  - Herre (Han är den han sa sig vara)
  - Lögnare (Han ljög om allting)
  - Galning (Han var sinnessjuk)
13.  I din resa just, vilken av de ovanstående valen om vem Jesus är, 
 skulle du i nuläget mest hålla med?

3. VARFÖR DOG JESUS?

1.  Har du några funderingar som hänger kvar från förra gången? Vem är Jesus?
2.  Är det någon som har någon spontan reflektion efter dagens föreläsning?
3.  Du har fått en ganska ingående genomgång om hur en korsfästelse gick till. 
 Vad är din reaktion inför korsfästelsen?
4.  Efter den här föreläsningen, förstår du nu bättre varför just Jesus måste dö?
 - Kan du se lite bättre nu varför det var just Jesus och bara Han, som människa   
 och Gud i samma person, som kunde dö för hela mänskligheten?
5.  Hur reagerar du inför begreppet synd och förlåtelse?  
 Är synd ett förlegat begrepp för dig eller kan du relatera till det?
6.  Håller du med om att synd är beroendeframkallande? Kan du ge exempel på det?  
 Vilka är konsekvenserna av beroendeframkallande synder?
7.  Kan ni ge exempel på synd som ni ser i världen idag? 
 Individuellt, lokalt, globalt och fysiskt, psykiskt och socialt.
8.  Vad innebär det att bli befriad från syndens makt? I vilka avseenden kan man säga  
 att syndens makt över oss är bruten?
9.  Vad betyder rättfärdiggörelse? Hur gjorde Jesu död det möjligt för oss att bli 
 rättfärdiggjorda?

4. HUR SKA JAG KUNNA TRO?

1.  Har du några funderingar som hänger kvar från förra gången vi sågs?
2.  Är det någon som har någon spontan reflektion efter dagens föreläsning?
3.  Vad tänker du att det innebär att ha en relation med Gud? Hur känns tanken inför  
 möjligheten att ha en personlig relation med Gud? Tror du det är möjligt
4.  Personlig tro och gemensam tro. Hur levs tron ut/praktiseras?
5.  Tänker du att man antingen tror eller inte, eller tänker du att man kan närma sig  
 tron och att den kan växa?
6.  Vad för sätt tror ni skulle hjälpa eller stjälpa, när det kommer till att få en djupare  
 eller tryggare tro?
7.  Hur skulle du beskriva din relation (eller ditt förhållningssätt) till Gud idag?
8.  Vad bygger din tro på? Finns det en grund som du står på oavsett?
9.  Vad är bra saker att bygga en tro på tycker ni? (oavsett religion)
10.  Nicky säger 3 saker:
 1)  Guds ord – fakta.
 2)  Jesu liv, död & uppståndelse – historisk händelse för vår skull.
 3)  Erfarenhet av en relation med Gud – Guds Ande flyttar in i oss och en    
  förändring sker i oss. Vad tänker ni om det?
11.  Har ni sett en förändring i någons liv som blivit en kristen likt Nicky beskriver
 (Andens frukter)?
12.  Det är ju en del att ta ställning till inför ett val som att bli kristen. 
 Vad anser du vara det svåraste att ta ställning till i den kristna tron?
13.  Finns det saker som du hakar upp dig på när det gäller den kristna tron?
14.  Bibelns budskap är ju känt som kärlekens budskap, uppfattar du Gud på det 
 sättet (kärleksfull) eller hur skulle du beskriva hurdan Gud är?



5. HUR OCH VARFÖR SKA JAG BE?

1.  Hur har din vecka varit och vad är det just nu som du känner dig stressad/orolig/ 
 fundersam över? 
 (Kom ihåg vad som sägs och be gärna i slutet av samtalet för dessa saker).
2.  Har du några funderingar som hänger kvar från förra gången?
3.  Om Gud vet våra önskningar och behov, varför ska vi då be?
4.  Har du någon gång försökt att be? Vad hände?
5.  Hur reagerar du på påståendet att Gud hör när vi ber?
6.  Vad tycker du om påståendet att Gud svarar på bön?
7.  Har du några tankar kring varför vi inte alltid får det vi ber om?
8.  Hur vet man att det är Gud som svarar på bönen och att det inte bara är tur eller  
 en tillfällighet?
9.  I föredraget ges flera anledningar till att be. Var det något/några av dem du 
 kände att du kunde ta till dig och i sådant fall, varför?
10.  Om du skulle be, var skulle du helst vilja vara då? Tänker du på någon speciell   
 böneplats?

I slutet: fråga gärna om det är något någon vill att vi ber för, annars be för det som kom-
mit upp i början av samtalet (se fråga 1).

6. VARFÖR SKA JAG LÄSA BIBELN?

1.  Har du några funderingar som hänger kvar från förra gången vi sågs?
2.  Är det någon som har någon spontan reflektion efter dagens föreläsning?
3.  Hur är ditt förhållande till Bibeln? Är det en bok du har läst/läser/ eller kommer att  
 läsa?
4.  Om man ser på Bibeltexternas bakgrund och historia så har den funnits i över   
 2000 år, finns i de flesta länder och språk. Till Sverige kom Bibeln redan på   
 1500-talet.
 - Vad skulle du säga att Bibeln har betytt och betyder idag i Sverige?
5.  Vad tänker du om att våra lagar i stor omfattning bygger på 10 Guds bud / 
 Bibeln?
6.  Den bibel som du läst, vilken översättning har det varit?
7.  Har bibeln påverkat dig när du läst den? Har din tro förändrats och / eller ditt   
 handlande?
8.  Vad anser du om påståendet att Bibeln skulle vara en ”Handbok för Livet”?
9.  I föredraget sägs att Bibeln är ett kärleksbrev från Gud. Stämmer det med din   
 erfarenhet? På vilket sätt?

7. HUR LEDER GUD OSS?

1.  Har du upplevt att du varit ledd av Gud någon gång?
2.  På vilket sätt talar Gud till människor idag? Erfarenhet?
3.  Tror du att Gud talar till människor idag genom Bibeln? 
 Om ja - någon egen erfarenhet du vill dela med dig av?
4.  Tror du att Gud talar till människor idag genom den helige Ande? 
 Om ja - någon egen erfarenhet du vill dela med dig av?

5.  Tror du att Gud talar till människor idag genom det sunda förnuftet/tankar/empati  
 etc. ? Om ja - någon egen erfarenhet du vill dela med dig av?
6.  Tror du att Gud talar till människor idag genom andra människor? 
 Om ja - någon egen erfarenhet du vill dela med dig av?
7.  Tror du att Gud talar till människor idag genom olika tecken? 
 Om ja - någon egen erfarenhet du vill dela med dig av?
8.  Hur tänker du inför tanken att Gud har en plan för Dig?
9.  Vad kan vi göra om vi upptäcker att vi har trasslat till våra liv?
 

8. HUR KAN JAG GÖRA DET BÄSTA MED RESTEN AV   
MITT LIV?

1.  Är du den typen av person som sätter upp mål och gör planer eller föredrar du  
 att vara spontan i livet? Någon som vill dela med sig av något mål ni har i livet?
2.  Vad säger samhället/vänner/familj att ni ska göra med era liv för att bli lyckliga
3.  Känner ni press att vara eller göra som alla andra? Är det svårt att gå en annan   
 väg? Finns det något vi kan göra för att stå emot trycket?
4.  Rom 12:1-2. ”Anpassa er inte efter den här världen”. Vad kan det innebära för oss?  
 Hur tror ni kristna är tänkta att leva annorlunda?
5.  Liv med mening – hur kan vi leva det livet? Vad ger livet mening?
6.  Rom 12:9-10. Kärlek, utan masker. I filmen talar de om att vi är skapade för 
 meningsfulla relationer. Håller ni med om det?
7.  I filmen säger de att: Ofta tror vi att vi kan imponera andra genom att ha på 
 oss ”masker” och visa våra styrkor, när vi i själva fallet upplever samhörighet med  
 andra genom våra svagheter. Vad tycker ni om det påståendet?
8.  Bibeln nämner flera gånger att Gud älskar oss och vill det allra bästa för våra liv.  
 Är det och i så fall varför, är det ibland svårt att tro detta?
9.  Det bibliska synsättet på en sexuell relation är den livslånga överenskommelsen  
 som endast finns i äktenskapet mellan en man och en kvinna. Vilka faror finns det  
 om man går utanför dessa gränser enligt föredraget?
10.  Vad skulle du säga till någon som har passerat dessa gränser och ångrar vad han/ 
 hon har gjort?
11.  Vilka är de praktiska sätt vi kan göra det mesta av våra liv i dessa områden som   
 nämndes: tid, relation med Gud och andra; ambitioner, ägodelar och pengar,   
 kroppen?

9. HUR KAN JAG STÅ EMOT DET ONDA?

1.  Har någon av er på något sätt haft kontakt med/upplevt något övernaturligt/svart  
 magi/ockultism etc?
2.  Varför tror du att det sker onda händelser?
3.  Varför tror du att det är så oroligt i världen?
4.  Vad för bild av satan/det onda hade du före kvällens föredrag? 
 Har din bild förändrats?
5.  Måste vi tro på att djävulen finns? Kan vi inte strunta i att tänka på det? 
 Om ja, varför?
6.  Vad nämns i filmklippet om djävulens taktik? (förblindelse, tvivel, frestelse, 
 distraktion, skam, falsk anklagelse m.m.). Minns du något tillfälle i ditt liv då du har  
 varit med om något av dessa, där djävulen verkat? Berätta gärna.



7.  Vad är skillnaden på att synda och frestelse att synda? Kan vi skylla all frestelse på  
 djävulen?
 Varför är det viktigt att göra den skillnaden? (Jesus var frestad, men utan synd).
8.  Hur förändras vår relation i förhållande till djävulen när vi blir kristna? (Vi är inte   
 slavar under synden, utan vi kan få frihet från det som vill binda och vi har   
 auktoritet över demoner & det onda)
9.  Hur skyddar/försvarar vi oss själva? (Läs om Guds vapenutrustning – Ef 6:11 – vad  
 innebär den konkret för oss idag?)

10. HUR OCH VARFÖR SKA JAG BERÄTTA OM MIN 
TRO?

1.  Antag att du inte visste något om den kristna tron. 
 Hur skulle du vilja att den presenterades för dig?
2.  Du har förmodligen berättat för vänner eller familjen att du går på en Alphakurs,  
 eller att du är en kristen. Hur reagerade de på det?
3.  Hur reagerade du inför tanken att berätta om Jesus för andra?
4.  Varför ska vi tala om vår kristna tro?
5.  Vad skulle du svara den som menar att kristendomen är en privatsak?
6.  Vad kan det betyda i praktiken att vi ska vara salt och ljus?
7.  Kan man säga att det är en skyldighet eller plikt att tala om Jesus, när Han har den  
 betydelsen som beskrivs i Bibeln?
8.  Vad tror du att sekulariseringen, som sker i Sverige, har för bakgrund?
9.  Har den svenska kristenheten lyckats eller misslyckats med att sprida 
 kristendomens budskap?
  - Vad har gjorts rätt?
  - Vad har gått fel?

11. HELAR GUD IDAG?

1.  Hur ställer ni er till påståendet att helande inte bara skedde i Bibeln och i 
 historien utan även idag?
2.  Har ni själva sett någon bli helad/hört om någon som blivit helad genom bön?
3.  ”Alla kristna har fått uppdraget att hela”. Vad säger ni om det? Är det ett uppdrag  
 du gärna vill/tar dig an eller hur reagerar du på den tanken?
4.  Om Jesus har all makt och vill hela, varför tror ni att alla människor inte blir 
 helade?
5.  Alla kan få känna sig sedda och älskade av dig och av Gud oavsett om de ser ett  
 helande eller inte. Hur kan vi praktiskt göra för att människor ska känna det så och  
 inte känna att det är deras fel/att Gud inte bryr sig om dem?
6.  Fysiskt helande är en del av helande, men Gud vill också hela oss emotionellt,   
 mentalt och socialt. Hur kan den typen av helande se ut? Och hur kan vi vara en  
 del att se det ske?
7.  Tycker du att man ska be för helande även om det inte alltid sker?
8.  Om du skulle kunna bli helad - vad skulle det i så fall vara?
9.  Fråga om det är okej att vi ber för det nu. Avsluta med bön för varandra.


