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Alpha Ledarguide

Målet med denna utbildning är att ge dig alla de verktyg 
du kan tänkas behöva för att leda eller hjälpa till i Alphas 
samtalsgrupper.

Den huvudsakliga meningen med grupperna, precis som med 
Alpha i sin helhet, är att hjälpa människor in i en relation med 
Jesus Kristus genom att dela evangeliernas goda nyheter  
(1 Thessalonikerbrevet 2:2,4,8).

1977
Alpha startar i  

Holy Trinity 
Brompton (HTB) i 

London som en kurs 
för nykristna.

1981
Alpha utökas till en 

10-veckors kurs 
som innehåller en 
helg när man reser 
iväg tillsammans.

1990
Nicky Gumbel blir 
ledare för Alpha 

och omstrukturerar 
det till att vara för 

människor som inte 
är vana vid kyrkan.

1994
Tricia Neill, 

därefter en av 
huvudledarna för 

Alpha globalt, 
blir en del av 

ledningen och 
tar fram en 

internationell 
strategi.

’Alpha är vänner som 
tar med sig vänner’

Nicky Gumbel
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Tillfälle 1 Samtalsgrupperna

2008

10 000 000 
människor har 

gått en Alphakurs

1999 

1 000 000 
människor 
har gått en 
Alphakurs1998

 10 000
kyrkor ordnar 
Alphakurser

1995
De första 

internationella 
konferenserna 
hålls i Afrika, 
Europa och 

Nordamerika.

2018

 33 000
kyrkor ordnar 

Alphakurser i 169 
olika länder och på 

112 olika språk.  
M

ER
 Ä

N

M
ER

 Ä
N

9



Alpha Ledarguide

=HYQL�(SWOH�[YpɈ�PUULOrSSLY�[YL�
U`JRLSKLSHY!

Mat

-�YLKYHN�-PST

:HT[HS
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+LS[HNHYUH� HUSpUKLY! Välkomna dem, hjälp dem slappna av, 
presentera dem för varandra. Håll samtalen på en lättsam nivå och 
försök undvika djupa och tunga samtalsämnen.

4H[!� En mycket viktig del av Alpha. Att dela en enkel måltid 
tillsammans skapar gemenskap och hjälper till att bygga vänskaper.

3V]ZrUN!�+L[[H�RHU�RpUUHZ� SP[L�TpYRSPN[� ]PK� M�YZ[H� [YpќLU�� Zr�KL[�
är värt förklara för gästerna att de inte behöver delta i sångerna om 
de inte vill.

-�YLKYHN!�Varje Alpha-tillfälle bygger vidare på den som var tidigare. 
6T�UrNVU�KLS[HNHYL�TPZZHY�LU� [Ypќ!�<WWT\U[YH�KLT�NpYUH�H[[� SpZH�
motsvarande kapitel i boken ’Livets Frågor’ av Nicky Gumbel eller 
VYKUH�Zr�H[[�KL�RHU�ZL�H]ZUP[[L[�P�»(SWOHZ�Z[VYH�ÄSTZLYPL»�LSSLY�RVSSH�L[[�
föredrag (på engelska) på alpha.org

:HT[HS! Den allra viktigaste delen av Alpha, där gästerna får 
möjlighet att säga precis vad de tycker och tänker. Det är en enkel 
och ofta väldigt rolig stund utan någon press.

(]ZS\[H�P�[PK!�Ha en bestämd sluttid och håll den så att gästerna 
vet när de kan gå hem.

2VT�POrN!�Inga påtryckningar, ingen uppföljning om någon slutar, 
helst inga kostnader.

+LU�WLYMLR[H�Z[VYSLRLU� 
Wr�LU�ZHT[HSZNY\WW�pY

 

personer med 
två värdar, 

två medhjälpare 
och ungefär åtta gäster.

Tillfälle 1 Samtalsgrupperna
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Alpha Ledarguide

Tre nycklar för att lyckas med 
samtalsgruppen

1. ÄLSKA 

Alpha handlar om att dela Guds kärlek genom vänskap.

’Av ömhet för er ville vi gärna ge er inte bara Guds evangelium 
utan också våra egna liv, så kära hade ni blivit för oss.’  
(1 Thessalonikerbrevet 2:8). 

Det bästa du som värd eller medhjälpare kan göra är att dela 
med dig av ditt liv till gästerna, älska dem och respektera dem.

’Människor kommer till kyrkan av många 
olika anledningar, men de stannar 
enbart på grund av en – vänskap’

John Wimber, 
grundare av Vineyardrörelsen
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2. LYSSNA

Alpha är en chans för deltagarna att få fråga vad som helst och 
säga vad de tycker och tänker.

Värdens och medhjälparnas uppgift är att lyssna; inte att ha 
alla svaren eller att vinna en argumentation. Älska dem, var 
intresserad av dem och visa dem respekt.

’Sannolikheten att människor utreder 
en fråga ordentligt är aldrig större än 

när de får diskutera den fritt.’ 

Thomas Macaulay

Andan i Alphas samtalsgrupper är inte som den mellan lärare 
och elever. Det är oerhört viktigt att ge gästerna möjlighet att 
gensvara på vad de har hört och att få ställa frågor i en trygg, 
icke-hotfull miljö.

Samtalsgrupperna kan förstöras av två anledningar:
• Att värdarna och medhjälparna pratar för mycket 
• Att en deltagare tillåts dominera samtalet

=pYKLUZ�YVSS!
•  Välkomna deltagarna till gruppen
• Introducera dem för varandra
• <UKLYSp[[H�KPZR\ZZPVULU

4LKOQpSWHYLUZ�YVSS!
•  Se efter deltagarnas behov
• Sköta det administrativa i gruppen
• Inte säga för mycket under samtalet

Tillfälle 1 Samtalsgrupperna
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Alpha Ledarguide

Sex tips för att få till ett bra samtal:

1. :[pSS��WWUH�MYrNVY
2. =HY�\WWT\U[YHUKL
3. =HY�KPN�ZQpS]
4. :]HYH�PU[L�Wr�HSSH�MYrNVY

Ställ gärna frågan: ’Vad tror ni andra?’. Men inte vid…

-(2;(-9ࠫ.69

,_!�/\Y�TrUNH�L]HUNLSPLY�ÄUUZ�KL[& 
,_!�=HY�ÄUUZ�[VHSL[[LYUH&

+09,2;(�-9ࠫ.69

Ex: Varför är du kristen? 
Ex: När började tron bli begriplig för dig?

:=ࠫ9(�-9ࠫ.69

7r�M�YZ[H�[YpќLU��ZRYP]�ULY�HSSHZ�MYrNVY��6T�K\�PU[L�]L[�
svaret, säg till deltagaren att du ska ta reda på det och 
återkomma till dem vid nästa tillfälle med svar.

5. =HY�PU[L�YpKK�M�Y�[`Z[UHKLU
6. 6TMVYT\SLYH�MYrNHU�VT�KLU�PU[L�M�YZ[rZ
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3. SKRATTA 

<WWSL]LSZLU�H]�(SWOHZ�ZHT[HSZNY\WW�I�Y�]HYH�H[[�KLU�pY�
avslappnad och rolig.

<UK]PR�PU[LUZP[L[�

=PK�M�YZ[H�[YpќLU��PUSLK�NpYUH�H]]pWUHUKL�TLK�LU�MYrNLSLR�M�Y�
att lära känna deltagarna:
• Namnlek
• Fråga: ’Hur och varför kom det sig att du började på Alpha?’
• -YrNH!�»6T�KL[�]PZHKL�ZPN�H[[�KL[�MHR[PZR[�ÄUUZ�LU�.\K�VJO�

du kunde få ställa en fråga, vilken skulle det vara?’

Kom ihåg att skratt är en nyckelkomponent i Alpha.

Ha kul och njut av Alpha-resan.

Tillfälle 1 Samtalsgrupperna
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Slutligen, be för din Alphagrupp

Bön genomsyrar allt vi gör i Alpha, från början till slut.

0UUHU�K\�I�YQHY
• )�UL[YpќHYUH�PUUHU�M�YZ[H�[YpќLU�pY�H]N�YHUKL��+L�PUULIpY�

en möjlighet att få be för dig själv, för teamet och för de 
kommande deltagarna i din grupp

• Dela upp gruppens deltagare mellan värdarna och 
medhjälparna och bestäm er för att be för varje gäst under 
veckan

-YrU�ZJLULU
• .LULYLSS[�\UK]PRLY�]P�H[[�IL�VќLU[SPN[�Zr�H[[�PU[L�NpZ[LYUH�ZRH�

känna sig obekväma. Men i slutet av Alpha-tillfälle 4 – ’Hur 
ZRH�QHN�R\UUH�[YV&»���ÄUUZ�KL[�T�QSPNOL[�M�Y�NpZ[LYUH�H[[�
stämma in i en enkel bön om att få ta emot Jesus, om de vill.

• Vi läser inte bordsbön eller ber innan maten

0�KPU�ZTrNY\WW
• Bön som ämne introduceras i Alpha-tillfälle 5: ’Hur och varför 

ska jag be?’
• Du kanske vill erbjuda en kort avslutningsbön vid femte 
[YpќLU�LSSLY�UrNVU�H]�KL�LM[LYM�SQHUKL�[YpќHYUH!�»/HY�UP�UrNV[�
emot om jag avslutar med en kort bön?’

• Det kan komma en tidpunkt då du känner att det är 
passande för deltagarna att få möjligheten att själva be högt:
 - Nr�]HY]L[�Y\U[�P�NY\WWLU�VJO�MYrNH�VT�KL[�ÄUUZ�UrNV[�KL�
skulle vilja att ni bad för

 - en av värdarna börjar sedan med att be en väldigt kort 
I�U!�SrUNH�ÄUH�I�ULY�Tr�]HYH�PTWVULYHUKL��TLU�KL�
avskräcker de andra från att be

 - ge utrymme för de som vill be att göra det
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 - en av medhjälparna bör avstå från att be högt, för att på så 
vis undvika att gästerna upplever sig tvingade att be

 - en värd bör avsluta med en kort och enkel bön

Det är viktigt att gästerna har fått uppleva att be i grupp innan 
’Helar Gud idag?’ –tillfället. Då kommer de nämligen få möjlighet 
att be för varandra.

Tillfälle 1 Samtalsgrupperna
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Tillfälle 2 
Bön & helige Ande-helgen



4rSL[�TLK�KLU�OpY�KLSLU�pY�H[[�NL�HSSH�]LYR[`N�ZVT�K\�
RHU�RVTTH�H[[�ILO�]H�]PK�I�U�TLK�VJO�M�Y�NpZ[LYUH�
ZVT�pY�TLK�Wr�OLSPNL�(UKL�OLSNLU�

Helgen är en central del av Alpha:
• Tid borta från de vanliga rutinerna
• Tid till att fördjupa vänskapsband
• Tid och utrymme för att tänka och be
• Tid att få uppleva den helige Anden

Vad innebär bönetjänsten?

• Tjänst innebär att tjäna andra
• ’Bönetjänst’ innebär att betjäna andra genom bön: ’Möta 

andras behov utifrån Guds gudomliga resurser.’ (John 
Wimber)

• Det är den helig Anden som innebär att Alpha fördjupas till 
sant liv 

• ’Kom helig Ande’ (Veni sancte Spiritus) – kyrkans äldsta bön
• Vi överlämnar oss själva till Gud som hans tjänare och låter 

honom göra resten

20
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Samtalsgrupp 1 (lördag morgon):

’Nådegåvorna är olika, men Anden 
densamma.!Tjänsterna är olika, men 
Herren densamme.!Verksamheterna 
är olika, men Gud är densamme, han 
som verkar i allt och överallt.!Hos var 
och en framträder Anden så att den 
blir till nytta.!Den ene får genom Anden 
gåvan att meddela vishet, den andre 
kan med samma Andes hjälp meddela 
kunskap.!En får tron genom Anden, en 
annan genom samma Ande gåvan att 
bota,!en annan får kraft att göra under. En 
får förmågan att tala profetiskt, en annan 
att skilja mellan olika andar. En kan tala 
olika slags tungotal, en annan kan tolka 
tungotal.!Allt detta åstadkommer en och 
samma Ande genom att fördela sina 
gåvor på var och en så som den själv vill.’

1 Korinthierbrevet 12:4-11

Detta samtal är nyckeln till att underlätta resten av helgen:
• Läs 1 Korinthierbrevet 12:4-11 vers för vers med gruppen: en 

idé kan vara att föreslå att varje deltagare läser en vers var
• Fråga deltagarna vad de tror att de olika nådegåvorna kan 

innebära
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Alpha Ledarguide

• Se till att du framförallt får med profetians gåva och 
tungotalet eftersom de senare kommer upp i samtalet ’Hur 
kan jag bli fylld av helig Ande?’

• Värdar och medhjälpare bör vänta tills alla deltagarna har fått 
dela deras åsikter och erfarenheter innan de delar sina egna

Hur ska man be?

1. RESPEKTERA INDIVIDEN

•  Sitt nära din grupp så att du lätt kan be för dem
• Erbjud er att be för varje gruppmedlem i tur och ordning: Män 

ber för män och kvinnor för kvinnor
• Fråga om det är något speciellt de vill att du ska be för
• Det kan vara så att de vill be en överlåtelsebön till Jesus

 -  då kan du använda bönen i Varför Jesus?- häftet på sida 18
 - du kan använda din egna bön; ’förlåt’, ’tack’, ’snälla’

•  De kan vilja få ta emot den helige Andens gåvor
• Sekretess är viktigt:

 -  be inte högljutt vid personliga bönetillfällen och prata inte 
om det efteråt med andra

 - undantag: Om du har funderingar utifrån något som hänt 
eller sagts - sök råd från din Alphaledare eller pastor/präst
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2. KOM IHÅG BIBELN

•  Be i enlighet med Guds ord: Guds Ande och Bibeln går aldrig 
emot varandra

• Bygg bönen på Bibelns löften för att uppmuntra och styrka:
 -  frihet från skuld (Romarbrevet 8:1)
 - förlåtelse från synd (Psalm 51)
 - befrielse från rädsla (Psalm 91)
 - Guds ledning (Psalm 37:5)
 - kraft att övervinna frestelse (1 Korinthierbrevet 10:13)
 - frid i tider av oro (Filipperbrevet 4:6-7)
 - tro i tider av tvivel (Matteusevangeliet 7:7-11)

Tillfälle 2 Bön & helige Ande-helgen
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3. LITA PÅ HELIG ANDE 

’På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi 
vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar 
för oss med rop utan ord’ (Rom 8:26)

• Be enkla böner: ’Kom helig Ande’; ’ Tack för att du älskar 
(deltagarens namn)’

• Lita på Jesu löften: Förvänta dig att den helige Anden 
kommer (Lukas 11:13)

• Var inte rädd för tystnad – vänta och lyssna till Gud
• Om du upplever att Gud säger något, fråga dig själv:

 - går det i linje med vad Bibeln säger?
 - styrker, uppmuntrar och tröstar det?

• Håll dina ögon öppna; se vad som händer
• <UK]PR�PU[LUZP[L[!�(U]pUK�PU[L�LU�ZWLJPLSS�»I�ULY�Z[»��YLSPNP�Z[�

språk, excentriskhet
• <UK]PR�H[[�SpNNH�VU�KPN�WYLZZ�Wr�NpZ[LYUH��L_�HU[`KHU�VT�

bristande tro
• <UK]PR�H[[�IL�M�Y�RpUZSPNH�pTULU!�YLSH[PVULY��IHYU��QVII��

pengar
• <UK]PR�H[[�RYP[PZLYH�HUKYH�ZHTM\UK�LSSLY�R`YRVY

’Men den som profeterar, han talar till människor, han bygger 
upp, förmanar och tröstar.’ (1 Korinthierbrevet 14:3)
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4. SLAPPNA AV OCH LITA PÅ GUD

• �-YrNH�»=HK�\WWSL]LY�K\�OpUKLY&»�LSSLY�»<WWSL]LY�K\�H[[�.\K�
säger någonting?’

• Vägra tro att ingenting har hänt
• Håll fast vid Guds löften (Matteusevangeliet 7:11)
• Försäkra gästerna att Guds löften inte hänger på våra känslor 

– några kanske får fysiska manifestationer medan andra inte 
upplever någonting, men Gud är fortfarande verksam

Tillfälle 2 Bön & helige Ande-helgen
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Värdars och medhjälpares förberedelser

• Varje uppgift inom teamet är oerhört viktiga. Om du inte kan 
fullfölja din uppgift, vänligen låt din huvudledare på Alpha få 
veta detta

• Se till så att alla går på teammötet innan deltagarna kommer, 
där viktig information och hjälpsamma påminnelser ges

Förslag på upplägg för en vanlig Alphaträff

� 17.45*  
Bön och genomgång för alla värdar och medhjälpare: Alla 
behöver få veta var deras grupp sitter både under middagen 
och vid samtalsstunden.

� ��!��� 
När genomgången är över går värdar och medhjälpare för att 
välkomna deltagarna.

� ��!�����!��� 
När deltagarna kommer första gången bör huvudledaren för 
Alpha tilldela dem en grupp och presentera dem för värden 
som leder den.

En värd bör hela tiden vara kvar med gruppen medan de 
andra medhjälparna och värdarna kan visa gästerna var de 
går och tar mat. Det kan vara så att du har vänner du skulle 
vilja prata med, men kom ihåg att gruppen är din första 
prioritet. Du kan alltid prata med dina vänner vid ett annat 
tillfälle!
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Del 2  Frågor till samtalsgrupperna

� ������ 
Maten bör serveras så fort som möjligt för att undvika långa 
köer och så att samtalsgrupperna kan prata under måltiden. 
Eventuella pengar för maten kan betalas vid serveringen 
(förslagsvis med skylten ’frivillig gåva’).

� 18.58 
<WWT\U[YH�KLS[HNHYUH�H[[�Å`[[H�Wr�Z[VSHYUH�]PK�ILOV]�M�Y�H[[�
de bättre ska kunna se lovsångsledaren och talaren.

� � ���� 
Välkomna och ge information: Eventuella bokförslag, 
presentera talaren, överlämna till lovsångsledaren.

� 19.15  
;HSHYLU�PUSLKLY�ZP[[�M�YLKYHN��LSSLY�ÄSTLU�Z[HY[HZ�

� 19.45  
Talaren avslutar sitt föredrag. Gå snabbt över till 
samtalsgrupperna för diskussionstid. Delegera uppgiften att 
OpT[H�RHќL�[PSS�LU�H]�TLKOQpSWHYUH�

� ������ 
=HY�UVNH�TLK�H[[�HSS[PK�H]ZS\[H�]HYQL�[Ypќ�P�[PK��6T�UrNVU�LSSLY�
några tycks vilja fortsätta, föreslå att ni i så fall fortsätter någon 
annanstans (ex ett café) där de som vill följer med.

*Tiderna är bara förslag
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Rekommenderad läsning

:HT[HS��� -PUUZ�KL[�TLY�H[[�\WW[pJRH�P�SP]L[&
 Guds språk: när vetenskapen möter tron  
 Francis S Collins

:HT[HS��� =LT�pY�1LZ\Z&
 Kan man vara kristen? C.S. Lewis 
 Jesus är Judah Smith

:HT[HS��� =HYM�Y�KVN�1LZ\Z&
 Korsets mysterium Agne Nordlander 
 Inte utan korset Stefan Swärd

:HT[HS��� /\Y�ZRH�QHN�R\UUH�[YV&
 Varför ska jag tro på Gud? Timothy Keller 
 Bara den vilsne kan bli funnen  
 Carl-Henric Jaktlund

:HT[HS��� /\Y�VJO�]HYM�Y�ZRH�QHN�IL&
 För upptagen för att inte be Bill Hybels 
 Gud i tyst läge Pete Greig

:HT[HS��� =HYM�Y�ZRH�QHN�SpZH�)PILSU&
 Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?   
 Mikael Tellbe

:HT[HS��� /\Y�SLKLY�.\K�VZZ&
 Märk Gud Henrik Højlund

:HT[HS������ =LT�pY�(UKLU�=HK�N�Y�(UKLU� 
� /\Y�ISPY�QHN�M`SSK�H]�(UKLU&

 Drick djupt av Anden Peter Halldorf  
 Anden - Gud här och nu  
 Sten-Gunnar Hedin och  Anders Arborelius
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:HT[HS���� /\Y�RHU�QHN�N�YH�KL[�IpZ[H� 
� TLK�H]�YLZ[LU�H]�TP[[�SP]&

 Livet jag längtar efter John Ortberg

:HT[HS���� /\Y�RHU�QHN�Z[r�LTV[�KL[�VUKH&
 Från helvetets brevskola C.S Lewis

:HT[HS���� /\Y�VJO�]HYM�Y�ZRH�QHN�ILYp[[H� 
� M�Y�HUKYH�VT�TPU�[YV&

 Ditt viktigaste val Niklas Piensoho

:HT[HS���� /LSHY�.\K�PKHN&
 Sjukdom och helande Greger Andersson (red)

:HT[HS���� =HK�ZRH�QHN�TLK�R`YRHU�[PSS&
 Livets Frågor Nicky Gumbel

Del 2  Frågor till samtalsgrupperna
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Finns det mer 
att upptäcka i 
livet?
Inledningsvis 

1. Se till att du har registrerat alla i gruppen och att varje person 
har en namnlapp

2. Servera gärna dricka och tilltugg innan ni börjar samtalet
3. Välkomna alla till gruppen
4. Presentera er själva och förklara era uppgifter
5. -�YRSHYH�\WWSpNNL[�M�Y�]HYQL�[Ypќ�VJO�HU[HSL[�[YpќHY
6. Betona: Inga krav, ingen uppföljning, ingen kostnad
7. Förklara formatet och syftet med smågruppssamtalen
8. Försäkra gästerna om att ni alltid kommer sluta i tid

’Isbrytare’

Dessa lekar kommer se till att gruppen lär sig varandras namn 
och att de lär känna varandra

Samtal 1
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Namnlek
• ’Alla ska tänka på ett positivt adjektiv som börjar på samma 

bokstav som sitt förnamn, ex Glada Gustav eller Roliga 
Rebecka’ eller ’Alla ska tänka på en känd person med 
samma förnamn som du, ex Justin Bieber, Sandra Bullock’

• Börja med personen till vänster. De börjar med att säga sitt 
namn och ett positivt adjektiv eller ett kändisnamn. Nästa 
person säger sedan sitt eget namn och ett adjektiv eller ett 
kändisnamn och föregående persons namn

• Varje person ska sedan från minnet försöka upprepa alla 
namn på de olika gästerna som varit före dem. Värden är den 
sista personen som ska försöka upprepa namnen på alla i 
gruppen

• Var snabb med att hjälpa de gäster som kan ha lite svårare 
för leken

’Övergivna ö’-leken (om ni har tid)

• Om du var fast på en öde ö och du kunde ta med dig en 
sak (inte en person), vad skulle du då ta med dig?

• Eller ’Vilken historisk person skulle du vilja fastna i en hiss 
med och varför?’

’ Hur kommer det sig att du är här idag?’

• Det här ger resten av gruppen möjlighet att säga vad de 
faktiskt tänker. Försök få gästerna att berätta mer om de 
är lite försiktiga. Börja med den deltagare du tror är mest 
motvillig/tveksam till att gå Alpha, för att uppmuntra de andra 
gästerna till att vara öppna och ärliga
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’Om det visade sig att det faktiskt finns en Gud 
och du fick ställa en fråga, vilken skulle det vara?’

• <WWT\U[YH�NpZ[LYUH"�»+L[�OpY�pY�]pSKPN[�IYH�MYrNVY»

• Skriv ner frågorna på ett papper med avsikten att komma 
tillbaka till dem vid Alphakursens slut

Avsluta i tid och fortsätt diskussionen någon annanstans  
(ex. ett kafé) om några vill.
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Vem är Jesus?  
Inledningsvis
 
Välkomna gruppen, gå sedan ett varv och be personerna att 
kortfattat presentera sig själva. Välkomna därefter eventuellt nya 
deltagare och fråga dem ‘Hur kommer det sig att du är här idag?’. 
Skicka runt närvaropappret. Lägg till nya namn och 
kontaktuppgifter samt korrigera eventuella felskrivningar  
MYrU�M�YYH�[YpќLU�

Diskussionsfrågor
1. Vad gör dig lycklig?

2. Vad tycker du om Jesus?

3. 6T�K\�ÄJR�T�QSPNOL[LU�H[[�T�[H�1LZ\Z��O\Y�ZR\SSL�KL[�RpUUHZ�
och vad skulle du säga till honom?

Ytterligare frågor (vid behov)

4. Innan du hörde kvällens föredrag, vad hade du för bild av 
Jesus? Har den förändrats? Om ja, på vilket sätt?

5. Vilka aspekter av de bevis som lyftes fram ikväll anser du 
vara övertygande/inte övertygande?

Samtal 2
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Varför dog 
Jesus? 
Inledningsvis
 
Presentera eventuella nya deltagare. Skicka runt närvarolistan. 
Lägg till nya namn och kontaktuppgifter och korrigera 
L]LU[\LSSH�MLSZRYP]UPUNHY�MYrU�M�YLNrLUKL�[Ypќ�

Diskussionsfrågor
+L[[H�pY�KLU�[Ypќ�KpY�pTUL[�ºSPKHUKL»�VM[H�RVTTLY�\WW��SpZ�
gärna Nicky Gumbels häfte ‘Varför tillåter Gud lidande?’).

1. Vad betyder ordet ‘förlåtelse’ för dig?

2. Har du varit tvungen att förlåta någon? Hur gjorde du det?

3. Vad betyder ordet ‘synd’ för dig?

Ytterligare frågor (vid behov)

4. Vad är din reaktion på Jesu död?

Samtal 3
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Hur ska jag 
kunna tro  
Inledningsvis
 
Presentera eventuella nya deltagare. Skicka runt närvarolistan, 
korrigera vid behov. Detta är en bra tidpunkt att nämna om 
helige Ande-helgen för första gången. Ge gästerna datumet för 
helgen.

Diskussionsfrågor
Det kan vara så att gästerna har frågor om exempelvis andra 
religioner ( läs gärna Nicky Gumbels häfte ‘Hur är det med 
andra religioner?’)

1. Vad betyder ‘tro’ för dig?

2. Vad tänker du kring bevisen för kristendom?

3. Hur kan man tro på någon/något som man inte kan se?

Samtal 4
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Hur och varför 
ska jag be? 
Inledningsvis
 
Detta är en bra tidpunkt för att uppmuntra gästerna att delta i 
helig Ande-helgen. Nämn kostnaden och eventuella möjligheter 
att få bidrag för helgen.

Diskussionsfrågor
1. Har du någonsin testat att be? Hur gick det?

2. Vad tänker du kring att Gud skulle svara på bön?

3. Avsluta med en kort bön (om det är läge för det)

Ytterligare frågor (vid behov)

4. I föredraget gavs olika anledningar till att be. Vilken kan du 
relatera till och varför?

Samtal 5
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Hur och varför 
ska jag läsa 
Bibeln? 
Inledningsvis
 
Påminn gruppen om helig Ande-helgen. Tillfråga eventuellt 
någon som har varit med på helgen tidigare, som har en positiv 
upplevelse, att berätta om sin erfarenhet. Skriv ner namnen på 
de som ska med och samla in betalning.

Diskussionsfrågor
1. Har du någonsin försökt läsa Bibeln? Hur var det?

2. Hur känner du inför tanken att Gud talar genom Bibeln?

3. Har någon några praktiska förslag på hur man kan läsa 
Bibeln?

Ytterligare frågor (vid behov):

4. Har du läst något i Bibeln som har utmanat någon speciell 
aspekt av din tro eller ditt beteende?

Samtal 6
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Hur leder  
Gud oss? 
Inledningsvis
 
6YKUH�TLK�[YHUZWVY[�[PSS�(SWOHOLSNLU�VT�KL[�ÄUUZ�ILOV]�

Diskussionsfrågor
1. <UKLY�KL�ZLUHZ[L�]LJRVYUH��OHY�UrNVU�RHUZRL�\WWSL][�H[[�

Gud vägleder dem?

2. Hur känner du inför tanken att Gud har en plan för ditt liv?

Samtal 7
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Vem är den 
helig Anden? 
+L[�pY�PUNLU�ZHT[HSZNY\WW�LM[LY�KLU�OpY�[YpќLU�

Samtal 8
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Vad gör den 
helig Anden? 
Diskussionsfrågor
Läs 1 Korinthierbrevet 12:4-11 

1. Vad tror du att de andliga gåvorna syftar på? (vers 8-10)

2. Vad är tungotalet? Har någon några erfarenheter av det?

3. Hur känner du inför tanken att Gud ger oss övernaturliga 
gåvor?

4. Har alla samma gåvor? (vers 4-6)
• Olika gåvor, tjänster och verksamheter men Gud är 

densamme

5. Varför ger Gud andliga gåvor till människor? (vers 7)
• För allas bästa
• Inte för vår egen ära

6. 5pTU�H[[�KL[�RVTTLY�ÄUUHZ�T�QSPNOL[�H[[�Mr�S`ZZUH�[PSS�TLY�
om detta under nästa föredrag och samtal

Samtal 9
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Hur kan jag  
bli fylld av  
helig Ande? 
Det här tillfället följs av en gemensam bönestund. Ta tid att be för 
]HYQL�NpZ[�ZVT�]PSS�ISP�M`SSK�H]�OLSPN�(UKL��ZL�<[IPSKUPUNZ[PSSMpSSL����

Samtal 10
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Hur kan jag 
göra det bästa 
med resten av 
mitt liv? 
Fråga varje medlem i gruppen, börja med den som du tror 
kommer vara mest öppen, om de vill beskriva sin upplevelse av 
helgen. Detta kommer öppna upp för andra som vill dela med 
sig av sina erfarenheter. Om det är lämpligt kan du erbjuda 
gruppen att få be för varandra.

Samtal 11
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Hur kan jag stå 
emot det onda? 
Inledningsvis
 
Börja samtalet med att be deltagarna dela med sig av deras 
upplevelser från helig Ande-helgen (börja med den person du tror 
kommer vara mest öppen/positiv.) Detta ger gästerna möjlighet att 
få uttrycka vad de var med om. Det kan vara väldigt 
uppmuntrande för gruppen. Kom ihåg att inkludera de som inte 
var med på helgen i diskussionen genom att fråga dem var de 
tänker kring det som har sagts.

Diskussionsfrågor
1. Återkoppling från helgen (se ovanstående text)

2. Varför tror du att dåliga saker händer?

3. Var kommer frestelse ifrån?

4. Hur står du emot frestelser?

Samtal 12
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Hur och varför 
ska jag berätta 
om min tro? 
Inledningsvis
 
Om ni ska ha en Alphafest i samband med slutet av kursen 
så är detta ett bra tillfälle att påminna gästerna om datumet, 
tiden och dela ut inbjudningslappar. Om det är möjligt, försök 
IL�[PSSZHTTHUZ�ZVT�NY\WW�P�ZS\[L[�H]�[YpќLU�

Diskussionsfrågor
1. Har du berättat för någon familjemedlem/vän/kollega att du 

deltar i en Alphakurs? Vad var deras reaktion?

2. Om du inte visste någonting om kristen tro, hur skulle du vilja 
få höra om det?

3. Hur känner/tänker du inför tanken att berätta för andra om 
din tro?

Samtal 13
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Helar Gud 
idag? 
Inledningsvis

Påminn gästerna om Alphafesten, om ni planerar en sådan. 
Försök ta reda på ungefär hur många som tänker komma, av 
såväl deltagare i din samtalsgrupp som eventuella gäster de vill 
bjuda in.

Bön för helande

• Om ett kunskapens ord förmedlades i slutet av föredraget, 
fråga om någon i gruppen upplevde att det kan ha varit till 
dem.

• 6T�PU[L��MYrNH�KLS[HNHYUH�VT�UrNVU�OHY�L[[�ZWLJPÄR[�WYVISLT�
eller sjukdom för vilket de skulle vilja be för helande. Fråga 
även om någon vill ha förbön för något annat problem. 
Detta är ett bra tillfälle att samtala om generella frågor kring 
helande. Ge därför utrymme för en kort diskussion innan ni 
ber tillsammans

Samtal 14
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• Be för deltagarna utifrån bönetjänstens riktlinjer  
�ZL�<[IPSKUPUNZ[PSSMpSSL�����6T�KL[�pY�TrUNH�NpZ[LY�� 
dela upp i mindre grupper, en för kvinnor och en för män.

• Var beredd på att någon kanske vill ge sitt liv till Jesus. Var 
uppmärksam på de som vill ha förbön såväl som de som inte 
vill ha det.
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Vad ska jag 
med kyrkan till?  
Inledningsvis
 
Påminn gruppen om Alphafesten eller ge detaljer kring 
Z�UKHNLUZ�N\KZ[QpUZ[��)LZ[pT�NpYUH�L[[�KH[\T�M�Y�LU�r[LY[Ypќ�
för samtalsgruppen. Den kan vara hemma hos en av värdarna, 
förslagsvis cirka två veckor innan nästa Alpha börjar, eller 
tidigare om det är bättre.

Be deltagare fylla i en enkät för att få återkoppling på deras 
upplevelse av kursen.

Diskussionsfrågor
1. Be varje gäst att sammanfatta vad de har lärt sig och upplevt 

under Alphakursen (försök att börja med den mest öppna/
positiva personen)

2. Fråga gruppen vad de skulle vilja göra efter Alpha. 
<WWT\U[YH�KLT�[PSS�H[[�OrSSH�RVU[HR[�TLK�NY\WWLU

3. -YrNH�]HY�VJO�LU�VT�KL[�ÄUUZ�UrNV[�KL�ZR\SSL�]PSQH�H[[�KL[�
beds för

4. )L�¶�KL[�pY�IYH�H[[�H]ZS\[H�KLU�ZPZ[H�[YpќLU�TLK�I�U

Samtal 15
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Alternativa frågor för ytterligare 
diskussion
1. Vad tänker du på när du hör ordet ‘kyrka’ eller ‘kristen’?

2. Om du tänker tillbaka till när du började Alphakursen: Har ditt 
synsätt förändrats?

3. Om vi blickar framåt, på vilket sätt (om alls) planerar du att 
fortsätta det du har påbörjat i och med Alphakursen?

Del 2  Frågor till samtalsgrupperna

63





Vad  
tror du
om det

Hur får 
jag igång 
samtalet

Vilket 
ämne 
är det 
dags för

Alpha 
Ledarguide

© Alphasverige 2018

sverige.alpha.org

Finns det mer att upptäcka i livet?
Hur och varför ska jag be?
Helar Gud idag? 

Alpha tar upp dessa och fler frågor i en god 
introduktion till kristen tro.

Denna ledarguide är gjord för dem som är  
värdar eller medhjälpare på Alpha. Den går i linje 
med det övriga material som du kan hitta på  
sverige.alpha.org och innehåller tips och stödfrågor 
inför varje Alphaträff för att hjälpa dig att leda en 
samtalsgrupp.

Under 15 träffar hjälper Alpha deltagarna att 
utforska meningen med livet och upptäcka hur 
kristendom i allra högsta grad är relevant för livet 
idag så väl som för 2 000 år sedan. 
 

För mer information om hur man driver Alpha 
och för träningsfilmer,  
besök sverige.alpha.org

A
lpha Ledarguide

ISBN 978 1 909309 73 9

7891899 436510

ISBN 91-89436-51-2


