
INTRO 

En hälsning från Jason and Ben  
(programledare i Alpha Youth Series)

Älskade ledare,

Här är den största hemligheten i Alpha: De små grupperna.

Vi har ägnat tusentals timmar åt att skapa Alpha Youth Series, 
men det är bara grunden. Själva bygget beror på såna som dig; 
smågruppsledare som leder ett samtal där människor känner sig 
lyssnade till, respekterade och älskade. Det är vad de kommer att 
minnas och det är vad som kommer att ha betydelse för deras liv. Vi 
behöver dig mer än du behöver filmerna. 

Vi ber för dig inför allt du kommer att möta: Märkliga frågor, plågsam 
tystnad och fascinerande berättelser. Du kommer att göra ett utmärkt 
arbete. Luta ena örat till deltagarna och det andra till Jesus. Det är inte 
orden du säger utan sättet du lyssnar som kommer göra den stora 
skillnaden. 

Med kärlek i Jesus, 

Jason Ballard och Ben Woodman  
och hela teamet på Alpha
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SÅ HÄR GÖR DU

Denna samtalsguide är ett redskap som kan hjälpa varje ledare i 
Alpha. Varje kapitel hänger ihop med ett avsnitt i filmserien.  
 
Det tydliggör de viktigaste poängerna, hjälper dig att komma ihåg 
nyckelcitat och bibelord som nämns och förser dig med massor av 
nyttiga diskussionsfrågor som är till hjälpt för goda samtal. Använd 
det för att förstå vad avsnittet kommer innehålla och vad det täckte. 
Detta häfte är skapat för att hjälpa dig, inte begränsa. Materialet här 
finns som en språngbräda för att ta samtalet vidare och djupare än du 
hade klarat annars. 

Ingen hemlighet

Känn inte att du måste hålla detta häfte hemligt från deltagarna i din 
grupp. Vi skrev det medvetna om att någon i din grupp säkert komma 
vilja ta det och kolla vad det innehåller. Om de så gör kommer de 
säkert bara tycka att det är bra att du har citat, bibelord med mera 
nära till hands för att hjälpa dem i samtalet. 

Tre frågor

Varje avsnitt är skapat för att pausas tre gånger för gruppsamtal 
(frågorna visas på skärmen efter klipp med intervjuer på stan). En 
nedräkningssignal markerar slutet på varje samtalspaus. Intervjuerna 
på stan är tänkta att väcka tankar och och hjälpa igång samtal. Vi har 
markerat samtalsfrågorna i denna samtalsguide så att du vet vad som 
kommer och var du är i avsnittet. 

Stödfrågor

Ibland hjälper inte frågorna i filmen för att få igång samtalet tillräckligt, 
så vi har inkluderat en del kompletterande frågor för att hjälpa dig 
hålla igång samtalet och fånga intresset hos deltagarna. Känn dig inte 
begränsad till dessa. Du kan vara kreativ och kasta in andra frågor i 
samtalet. 

Fler frågor

De tre samtalspauserna i varje avsnitt är bara starten. Vi har även 
lagt till en handfull med uppföljningsfrågor för att hjälpa dig leda ett 
samtal efter varje avsnitts slut. Vi rekommenderar 10–20 minuter. 
Känn inte att du måste följa dessa frågor slaviskt. Välj ett par stycken, 
ändra ordningen på dem, lägg till nya. Låt samtalet växa naturligt när 
deltagarna kommer med sina egna frågor utifrån avsnittet. 

Registrera online online på sverige.alpha.org

Om du inte redan gjort det, registrerade er kurs på Alpha Sveriges 
hemsida. Genom att registrera så får du tillgång till filmerna och annat 
material för att planera, promota och hålla din Alpha på bästa sätt..

Innehåller:

• Digital Discussion Guide
• Customisable promotional materials
• Sample session schedules
• Trailers
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TIPS & INSTRUKTIONER FÖR SAMTALSVÄRDAR

Diskussionerna i den lilla gruppen är den viktigaste delen av varje Alpha-träff. Att vara 
värd för diskussionen handlar inte om att undervisa ytterligare i veckans ämne - målet är 
att skapa en trygg plats där var och en kan dela sina tankar och känslor ärligt och öppet 
samt ställa frågor. Kom ihåg att samtalsguiden bara är en guide. Använd frågorna i den 
för att få igång samtalen och komma på rätt spår igen när det behövs.
 
Alpha är en resa. Ju mer tid ni tillbringar tillsammans som grupp, desto mer kommer folk 
att känna sig fria att öppna upp och dela med sig av sina åsikter. 

Tips till värdar och hjälpvärdar

• Kom ihåg namn.
• Be.
• Var engagerad.
• Var på plats tidigt för att ta emot 

gästerna.
• Stanna tillräckligt länge för att hinna 

småprata med gästerna efteråt.
• Håll samtalet levande och balanserat.
• Var uppmuntrande.
• Avsluta i tid.
• Om ni har tid, stanna kvar med 

teamet för att dela glädjeämnen, 
prata om utmaningar och be för 
deltagarna.

Kolla in de tre träningsfilmerna för att bli 
en så välförberedd och bra ledare som 
möjligt.

Riktlinjer för gruppen

Säg nedanstående till gruppen 
åtminstone en gång och kanske 
fler gånger under Alphas gång som 
påminnelse:

• Du behöver inte prata om du inte vill.
• Alla frågor och tankar är tillåtna.
• Respektera varandra genom att 

lyssna och välkomna olika åsikter.
• (så länge ingen blir nedtryckt eller 

hindras att tala)
• Låt det som sägs stanna inom 

gruppen.

LIVET: FINNS DET MER ATT UPPTÄCKA I LIVET?

Huvudtanke

Alpha är en inbjudan att utforska livets största frågor och en 
möjlighet att studera Jesu liv och hans budskap. Varje åsikt och 
fråga är välkommen.

Återvänd till tipsen på sidan 4 för hur man leder ett samtal, och påminn gruppen om 
riktlinjerna: 

• Du måste inte prata om du inte vill
• Du kan fråga eller undra om vad som helst (så länge du inte trycker ner andra eller 

hindrar andra från att tala)
• Respektera varandra genom att lyssna och tillåta olika åsikter.
• Låt det som sägs i gruppen stanna i gruppen, prata inte vidare om det.

Q1
Om du hade ett dygn att göra precis vad du ville,  
vad skulle du göra? 

Tänk dig att du har obegränsat med pengar och att du kan förflytta dig hur snabbt 
som helst, vad skulle du göra?

Om du inte redan har gjort det, ge alla möjlighet att presentera sig själva..
Låt det vara lättsamt. Ni kommer få tid för djupare samtal senare.

Stödfrågor
• Vad finns det som du alltid har velat göra? (Bucket List)
• Vart har du alltid velat resa?
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Q2
Vad gör dig glad?

Stödfrågor
• Vad skulle du inte kunna leva utan?
• Har du någonsin fått för mycket av något bra?

Q3
Om Gud finns, vad skulle du fråga?

När deltagarna svarar på den här frågan, skriv ner svaren så att du kan titta på dem 
senare under kursen.

Stödfrågor
• Vart vänder sig folk med den här sortens frågor?
• Varför tycker man ibland att det är obekvämt att prata om de stora frågorna som 

har med livet och tron att göra?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Hur hamnade du på Alpha?
• Vad kände/tänkte du efter det här avsnittet?
• Vad fastnade du särskilt för i det här avsnittet?
• Har du några förhoppningar eller förväntningar på att gå Alpha?

Centrala citat och bibelord

Det är som att vi alla har en hink för glädje i vårt hjärta 
som vi hela tiden försöker att fylla.

‘Jag är livets bröd.’  
Jesus, Joh 6:35

‘Om kristendomen är falsk, saknar den betydelse och om 
den är sann, är den av oändlig betydelse. Det enda den 
inte kan vara är ganska viktig.’ 
C.S. Lewis

‘Jag är vägen, sanningen och livet.’ 
Jesus, Joh 14:6
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JESUS: VEM ÄR HAN?

Huvudtanke

Jesus Kristus är den mest kända personen genom historien och 
det finns bevis som talar för att han var mer än en stor, religiös 
lärare. Hans liv, död och uppståndelse är centrum för den 
kristna tron. Uppståndelsen talar om att Gud finns, men också 
om att han har visat sig själv genom Jesus. 

Återvänd till tipsen på sidan 4 för hur man leder ett samtal, och påminn gruppen om 
riktlinjerna: 

• Du måste inte prata om du inte vill
• Du kan fråga eller undra om vad som helst (så länge du inte trycker ner andra eller 

hindrar andra från att tala)
• Respektera varandra genom att lyssna och tillåta olika åsikter.
• Låt det som sägs i gruppen stanna i gruppen, prata inte vidare om det.

Q1
Vad skulle du vilja bli känd för?

Om du inte redan har gjort det, ge alla en chans att presentera sig igen.

Stödfrågor
• Har du träffat en kändis någon gång? 
• Om du fick träffa en känd person, vem skulle du välja? Varför?

Q2
Varför tror du att Jesus är så känd?

Stödfrågor
• Vad är Jesus mest känd för?
• Vad hos Jesus reagerar du mest på?

Q3
Vem tror folk att Jesus är?

Stödfrågor
• Varför tror du att det finns så många olika åsikter om Jesus?
• Vad tänker du om det som Jesus sa och undervisade? 

(‘Jag är vägen.’, ‘Älska dina fiender.’, ‘Jag är livet.’, ‘Jag är sanningen.’, ‘Jag är livets 
bröd.’, ‘Jag och Fadern är ett.’.)

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Fastnade du för något speciellt i det här avsnittet? 
• Hur tror du att det hade varit att hänga med Jesus?
• Vilka delar av Jesu liv tycker du sticker ut?
• Varför tror du att Jesus tillbringade så mycket tid med utstötta människor, de 

sjuka och fattiga?
• Vad tänker du om påståendet att Jesus är Gud?

(Exempel från avsnittet: hans undervisning, hans anspråk, helande, döden på korset, 
uppståndelsen från det döda, hans medkänsla med de utstötta.)
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Centrala citat och bibelord

Medan andra religiösa ledare säger ‘Detta är vägen till ett 
fullkomligt liv.’ säger Jesus ‘Jag är vägen.’. När andra säger: 
‘Här är sanningen.’ säger Jesus: ‘Jag är sanningen.’ 

‘Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska 
skänka er vila.’ 
Jesus, Matt 11:28

‘Kristen tro är inte en känsla – det är inte sant för att jag vill 
det utan för att graven faktiskt är tom. Det grundas på en 
historisk händelse.’ 
Mark Clark

‘Jag och Fadern är ett.’ 
Jesus, Joh 10:3

KORSET: VARFÖR DOG JESUS?

Huvudtanke

Det här avsnittet handlar om frågan varför Jesus dog. 
Fastän synden har verkliga konsekvenser, är Jesu död och 
uppståndelse lösningen på problemet med synden. Korset visar 
oss att Gud älskar oss, att döden blivit besegrad, att syndens 
makt har brutits och att vi kan ha en relation med vår Far i 
himlen.

Återvänd till tipsen på sidan 4 för hur man leder ett samtal, och påminn gruppen om 
riktlinjerna, speciellt om ni har fått nya deltagare:

Riktlinjer för gruppen

• Du måste inte prata om du inte vill
• Du kan fråga eller undra om vad som helst (så länge du inte trycker ner andra eller 

hindrar andra från att tala)
• Respektera varandra genom att lyssna och tillåta olika åsikter.
• Låt det som sägs i gruppen stanna i gruppen, prata inte vidare om det.

Q1
Vad är det bästa (eller värsta) du har tillverkat?

Om du inte redan har gjort det, ge alla en möjlighet att presentera sig igen.

Stödfrågor
• Vad är det bästa eller värsta du någonsin har bakat/tillagat?
• Har du tillverkar något i skolan som du (eller dina föräldrar) har sparat?

Q2

10 11



Hur ser du synden i världen omkring dig?

Stödfrågor
• Var ser du ondska i din skola/din stad/ditt land/världen?
• Hur har du personligen påverkats av synd?

Q3
Vad är förlåtelse enligt dig?

Stödfrågor
• Tänk på ett tillfälle när du har förlåtit någon. Varför gjorde du det?
• Varför tror du att budskapet om förlåtelse är så centralt i kristen tro?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Fastnade du för något speciellt i det här avsnittet? 
• Vilka tankar får du när du tänker på korset?
• När de talade om syndens fyra konsekvenser i filmen (splittring, straff, makt, 

förorening),
• vilken stod ut mest för dig? Varför?
• Vad tänker du om påståendet att Jesus är lösningen för vår synd?
• Hur kände du för scenen i slutet med fadern och sonen?

Centrala citat och bibelord

‘Guds son... har älskat mig och offrat sig för mig.’ 
Gal 2:20

‘Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud’ 
Rom 3:23

Jesu död och uppståndelse är Guds lösning på problemet 
med synden.

‘...Herren lät vår skuld drabba honom [Jesus]’ 
Jes 53:6

Gud älskar dig, Jesus dog för dig och genom korset bjuds 
vi in till en relation med Gud.
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TRO: HUR SKA JAG KUNNA TRO?

Kom ihåg att påminna om detaljerna kring den kommande Alphahelgen/dagen. 
Påminn gruppen om när det är, var och vad det innebär.

Huvudtanke

Den stora frågan som det här avsnittet utforskar är vad det 
innebär att vara en kristen. Eller med andra ord, vad innebär 
det att tro? Kristendom är inte en klubb någon går med i 
eller en uppsättning idéer som man får kunskap om. Det är 
en livsförvandlande relation med Jesus! Och vi går in i den 
relationen genom tron - inte blind tro, men genom att ta ett steg 
i tro grundat på sanningen om Jesus och vad han har gjort.

Q1
Vilken sorts klubb skulle du starta eller gå med i?

Stödfrågor
• När du går i pension, vilka hobbies tror du att du kommer att ha?
• Vilka hobbies har du haft genom åren?

Q2
Vad tänker du om att kristen tro beskrivs som en relation med Gud?

Stödfrågor
• Vilka kvaliteter eller kännetecken finns på en bra relation?
• Hur skulle en relation med Gud vara annorlunda jämfört med en relation med 

någon annan?

Q3
Om den här poolen representerar en relation med Gud, vem är du 
på bilden?

Visa bilden på karaktärerna från sista sidan i samtalsguiden.

Stödfrågor
• Vad är det hos den karaktären du valt som du fastnar mest för?
• Om du har sett den här bilden förut, har du fastnat för en annan karaktär den här 

gången?
• Om du kunde lägga till en karaktär som representerar dig själv, hur skulle den vara?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Fastnade du för något speciellt i det här avsnittet?
• Jason sa, ‘Den som känner dig bäst, är den som älskar dig mest.’. Vad tänker du 

om det påståendet? Eller hur känner du inför det?
• Vilka saker kan finnas som hindrar dig från att ha en relation med Gud?
• Efter fyra veckor på Alpha, vilka är dina största frågor? Vad hoppas du ska komma 

upp under de följande veckorna?
• Vad betyder ‘ett steg i tro’ för dig? Vad har det att göra med kristendomen?
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Centrala citat och bibelord

‘Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är 
förbi, något nytt har kommit.’ 
2 Kor 5:17

‘Se jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst 
och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med 
honom och han med mig.’ 
Upp 3:20

En bra beskrivning av ordet tro är tillit. Det handlar om att 
lita på någon (eller något) tillräckligt mycket för att agera 
utifrån den tilliten.

‘Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli 
Guds barn, åt alla som tror på hans namn.’ 
Joh 1:12
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BÖN: HUR OCH VARFÖR SKA JAG BE?

Det här avsnittet avslutas med en kort bön. Försök att be tillsammans med den 
lilla gruppen i slutet av samtalsstunden. Du kan helt enkelt be en kort bön eller ge 
gästerna möjligheten att be högt. Under de kommande veckorna kan värdarna välja 
att avsluta varje samtalsstund med bön.

Huvudtanke

Att be är helt enkelt att tala med Gud. Jesus gör det möjligt för 
oss att ha en personlig relation med Gud. Precis som alla våra 
relationer, växer vår relation med Gud genom kommunikation. 
Genom bönen förvandlar Gud situationer, ger oss frid, ändrar 
våra perspektiv och visar oss mer hur han är.

Q1
Om du kunde ha en övernaturlig kraft, vilken skulle det vara?

Stödfrågor
• Vilken är den värsta övernaturliga kraften?
• Vem är din favoritsuperhjälte?

Q2
Varför tror du att vi inte alltid får det vi ber om?

Stödfrågor
• Vilka frågor har du när det gäller bön?
• Om du kunde svara på bön, hur skulle du bestämma hur du skulle svara?

Q3
Har du försökt att be?  
Hur gick det?

Stödfrågor
• Om du skulle beskriva för någon vad bön är, vad skulle du säga?
• Vad tänker du om idén att Gud är med oss när vi har det kämpigt?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Vad tänker du om det här avsnittet? 
• Var det någon berättelse eller sekvens som du fastnade särskilt för? 
• Om Gud vet allt vi behöver, varför säger Bibeln att vi ska be?
• Ben pratade om en period av stora utmaningar som han gick igenom och hur han 

upplevde frid när han bad. Har du varit med om något liknande?
• Vad tänker du om tipsen som Landry och Jassie gav vad gäller bön: Be på riktigt, 

håll det enkelt och fortsätt att be?

Centrala citat och bibelord

‘När du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be 
sedan till din fader som är i det fördolda. Då skall din fader, 
som ser i det fördolda, belöna dig.’ 
Matt 6:6
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Du kan be om vad som helst - små och stora saker. Gud 
bryr sig om allt, från vad som händer i din familj till vad 
som händer i världen.

‘Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka 
då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då 
skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era 
hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.’ 
Fil 4:6–7

‘När ett tåg åker genom en tunnel och det blir mörkt, 
kastar du inte bort biljetten och hoppar av. Du sitter kvar 
och litar på föraren.’ 
Corrie ten Boom

‘Ty genom honom [Jesus] kan både vi och ni nalkas 
Fadern, i en enda Ande’ 
Ef 2:18

BIBELN:  
VARFÖR OCH HUR SKA JAG LÄSA BIBELN?

Kom ihåg att påminna om detaljerna kring den kommande Alphahelgen/dagen. 
Påminn gruppen om när det är, var och vad det innebär.

Huvudtanke

Bibeln är det huvudsakliga sättet som Gud talar till oss och visar 
sig för oss. Bibeln pekar mot Jesus och ger oss instruktioner för 
livet. Genom Bibeln inbjuds vi till att ha kontakt med Gud och 
bygga en daglig relation med Jesus.

Q1
Vilka tre saker skulle du ta med dig till en öde ö?

Stödfrågor
• Om ditt hus brann ner och din familj, dina husdjur och din telefon var utom fara, 

vilken sak (bara en) skulle du ta med dig?
• Vilken är din favoritbok? (Om någon säger Bibeln, fråga efter den näst bästa.)

Q2
Vad tror du att Bibeln fyller för funktion idag?

Stödfrågor
• Tycker du att tankarna i Bibeln är gammaldags och inte relevanta för vår tid?
• Tror du att Bibeln är värd att läsa idag? Varför eller varför inte?
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Q3
Har du försökt att läsa Bibeln?  
Hur gick det?

Stödfrågor
Finns det något bibelord som sticker ut eller har en särskild betydelse för dig? 
Har du hört någon undervisa från Bibeln och du kunnat koppla det till dig själv?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Vad tänker du om dagens avsnitt? 
• Fastnade du för något särskilt? 
• Vilka är dina största frågor när det kommer till Bibeln?
• Vad tänker du om att Gud talar till oss genom Bibeln?
• Jassie och Peter gav sju tips för att läsa Bibeln (skaffa en Bibel, hitta en tid och 

plats, bläddra inte slumpmässigt, genren spelar roll, ställ många frågor, be, prata 
med andra). Vilka av tipsen (om några) fastnar du för? 

• Varför vill regeringen i vissa länder inte ha Biblar i landet?

Centrala citat och bibelord

Bibeln är en guide - den visar oss hur vi ska leva och ger 
oss gränser.

Guds ord är högsta auktoriteten för vad vi tror och  
för hur vi lever.

‘Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när 
man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett 
rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina 
brister och rustad för alla slags goda gärningar.’ 
2 Tim 3:16–17

‘Att läsa Bibeln ger liv. Det förändrar saker. Det läker sår. Det 
bygger upp ens person. Det förändrar situationer. Det ger 
glädje. Det besegrar motgångar. Det vinner över frestelser. 
Det fyller en med hopp. Det frigör kraft. Det rensar sinnet.’ 
Rick Warren
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ANDEN:  
VEM ÄR OCH VAD GÖR DEN HELIGE ANDE?

Huvudtanke

Den Helige Ande är Gud med oss. Han är Gud med dig! Han är 
en källa av styrka och frihet. Han förändrar vår karaktär. Anden 
ger oss kraft att tjäna och han fyller våra hjärtan med Guds 
kärlek.

Q1
Vad är du rädd för?

Stödfrågor
• Vilken är den konstigaste fobin du har hört talas om?
• Vad var du allra räddast för som barn?

Q2
Vad tänker du när du hör om Den Helige Ande?

Stödfrågor
• Bibeln använder många namn för Den Helige Ande. Fastnar du särskilt för något 

av dem? (Tröstaren, Förespråkaren, Visdomens ande, Vägledaren, Läraren, Guds 
gåva, Jesu ande och Hjälparen) 

• Vilka frågor väcks hos dig när du hör hur Anden har verkat genom historien?

Q3
Om du kunde få mer av något, vilket skulle påverka ditt liv mest 
just nu? Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, 
ödmjukhet eller självbehärskning? 

Stödfrågor
• Vad tänker du om att Anden ger mer kärlek, glädje och frid till våra liv? 
• Vad tänker du om att Anden ger oss frihet?
• Vad tänker du om att Anden ger oss mod att berätta för andra om Jesus?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.) 

• Vad tänker du om dagens avsnitt? 
• Fastnade du för något speciellt?
• Hur känner du inför tanken att Gud är närvarande hos oss genom sin Helige 

Ande?
• Har du någonsin bett tillsammans med någon? Hur gick det?
• Slå upp 1 Kor 12:4-11 och läs texten tillsammans. Samtala kort om den. 

 - Har du hört talas om eller har du egen erfarenhet av Guds övernaturliga gåvor?
 - Vilka frågor väcks hos dig  när du hör de här verserna?
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Centrala citat och bibelord

‘Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. 
Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett 
hjärta av kött. Med min egen ande skall jag fylla er…’ 
Hes 36:26

‘Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, 
vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och 
självbehärskning.’ 
Gal 5:22–23

Den Helige Ande är inte någon vag, övernaturlig kraft. Han 
är en person.

Den Helige Ande var närvarande vid universums skapelse. 
Han andades liv i de allra första människorna.

‘Men ni skall få kraft 
när den heliga anden 
kommer över er, och 
ni skall vittna om mig 
i Jerusalem och i hela 
Judeen och Samarien 
och ända till jordens 
yttersta gräns.’ 
Apg 1:8

‘Det skall komma en tid 
då jag utgjuter min ande 
över alla. Era söner och 
döttrar skall profetera, 
era gamla män skall ha 
drömmar, era unga män 
se syner. Också över slavar 
och slavinnor skall jag då 
utgjuta min ande.’ 
Joel 2:28–29

‘Herrens ande är över 
mig, ty han har smort 
mig till att frambära ett 
glädjebud till de fattiga. 
Han har sänt mig att 
förkunna befrielse för 
de fångna och syn för 
de blinda, att ge de 
förtryckta frihet och 
förkunna ett nådens år 
från Herren.’ 
Luk 4:18–19

‘Men andens frukter 
är kärlek, glädje, frid, 
tålamod, vänlighet, 
godhet, trofasthet, 
ödmjukhet och 
självbehärskning.’ 
Gal 5:22–23
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FYLLD:  
HUR KAN JAG BLI FYLLD AV DEN HELIGE ANDE?

Det är inga samtalsfrågor i detta avsnitt och inga samtalsfrågor efteråt. Detta avsnitt 
är tänkt att förbereda för en bönestund.

För att förbereda inför detta avsnitt, se till att kolla träningsfilmen om bönetjänst och 
Alphahelgen.

Huvudtanke

Gud vill att vi alla ska uppleva att bli fyllda med hans Helige 
Ande. När Den Helige Ande fyller våra liv, kännetecknas det av 
att vi på ett grundläggande sätt upplever Guds kärlek och kraft, 
frimodighet att berätta för andra och en förnyad längtan efter 
att prisa Gud. Upplevelsen är unik för varje enskild person. 

Instruktioner för avsnittet

För många är bönestunden under det här Alpha-tillfället det som gör störst avtryck 
under kursen. Avsätt 15-45 minuter till bön och lovsång efter filmen. Målet är att ge 
utrymme för Gud och ge alla som vill, möjlighet till förbön.

NYTT LIV: HUR KAN JAG GÖRA DET BÄSTA MED 
RESTEN AV MITT LIV?

Huvudtanke

En relation med Gud förändrar allt. På grund av Guds stora 
kärlek till oss, kan vi leva ett nytt liv! Oavsett hur ditt liv har sett ut 
förut. Gud inbjuder oss att göra det bästa med resten av våra liv. 
Det nya liv han inbjuder oss till är ett liv som gensvarar på hans 
kärlek.

Q1
Om du kunde gå tillbaka i tiden, vilket råd skulle du ge dig själv?

Stödfrågor
• Vad tror du att den yngre version av dig själv skulle tycka om den du är idag?

Q2
Hur har du känt press att passa in?

Stödfrågor
• I det här avsnittet sägs det att Jesus är en annorlunda väg att följa jämfört med 

de vägar som den här världen erbjuder. Vad tänker du om det?
• Har du tänkt på om du själv någon gång bestämt dig för att göra något på grund 

av att andra omkring dig gjorde det?
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Q3
Vad känner du för att Gud skulle ha en plan för ditt liv?

Stödfrågor
• Tycker du att en relation med Gud borde påverka vad vi gör och hur vi lever?
• Tycker du det är svårt att anförtro din framtid till Gud (eller någon annan)? Varför 

eller varför inte?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Hur kände du för det här avsnittet?
• Var det något särskilt du fastnade för? 
• Vad tycker du om tanken att ‘göra det bästa av sitt liv?’
• Hur känner du inför tanken att få en ‘ny start’ i livet?
• Vid förra Alpha-tillfället, hur upplevde du bönestunden när vi bad om att bli fyllda 

av Guds Ande? 
Om det är lämpligt i gruppen kan du erbjuda en stund när ni ber för varandra.

Centrala citat och bibelord

‘Om vi bara kunde leva två liv så att vi kunde begå våra 
misstag i det första och sedan dra lärdom av dem i det 
andra.’ 
D.H. Lawrence

‘… Den som är i Kristus är 
alltså en ny skapelse, det 
gamla är förbi, något nytt 
har kommit.’ 
2 Kor 5:17

‘Låt inte världen omkring 
dig forma dig.’ 
Rom 12:2

‘Sök först hans rike och 
hans rättfärdighet, så skall 
ni få allt det andra också.’ 
Matt 6:33

‘Därför ber jag er bröder, 
vid Guds barmhärtighet 
[med bakgrund av allt 
Gud har gjort för dig], att 
frambära er själva som ett 
levande och heligt offer 
[med andra ord, offra 
varje del av dig själv] 
som behagar Gud. Detta 
skall vara er andliga 
gudstjänst. Anpassa er 
inte efter denna världen, 
utan låt er förvandlas 
genom förnyelsen av 
era tankar, så att ni kan 
avgöra vad som är Guds 
vilja: det som är gott, 
behagar honom och är 
fullkomligt.’ 
Rom 12:1–2

30 31



ONDSKA: HUR KAN JAG STÅ EMOT DET ONDA?

Huvudtanke

Det finns tre onda krafter: världen (ondska omkring oss), köttet 
(det onda inom oss) och djävulen (den onda andekraften). 
Djävulen hatar Gud och vill förstöra det som ligger närmast 
Guds hjärta - oss! Han tre främsta taktiker är frestelse, anklagan 
och lögner. Vi kan stå fasta emot djävulens attacker, och mer än 
så - tillsammans med Gud kan vi övervinna det onda med det 
goda.

Q1
Vilket av de stora problemen i världen skulle du lösa om du 
kunde? Varför?

Stödfrågor
• Om du kunde lösa ett av de största problemen på din skola (eller i din stad), vilket 

skulle det vara? Varför?
• Var tror du att du kan göra störst skillnad i världen?

Q2
Vilka vanliga lögner finns det om oss själva? Om Gud?

Stödfrågor
• Tror du att människor har felaktiga uppfattningar om Gud? Vilka kan de vara?
• Alla brottas vi med tankar om oss själva (t.ex. att vi inte är älskade, att vi inte är 

tillräckligt bra och att vi inte är accepterade). Hur kan vi lära oss att se att sådana 
tankar är lögner och inte låta dem ha makt i våra liv?

Q3
Vad kan man göra för att kämpa mot ondskan i världen?

Stödfrågor
• Hur kan en grupp som vår göra en positiv skillnad i vårt samhälle?
• Vem ser du upp till som påverkar världen på ett positivt sätt?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Vad tyckte du om det här avsnittet?
• Var det något särskilt du fastnade för?
• Hur upplevde du Alpha-helgen? Fastnade du för något särskilt?
• Var tror du att frestelser kommer ifrån?
• Hur står du emot frestelser?
• Hur känns det när du faller för frestelser?
• Hur skulle du beskriva djävulens taktik att anklaga oss? Kan du ge några exempel?
• Vad tänker du om att övervinna det onda med det goda?
• Fastnade du för något särskilt när Peter och Jassie beskrev Guds vapenrustning?
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Centrala citat och bibelord

‘Tjuven kommer bara 
för att stjäla, slakta och 
döda. Jag har kommit för 
att de skall ha liv, och liv i 
överflöd.’ 
Joh 10:10 

‘Mörker kan inte driva bort 
mörker, det kan bara ljuset. 
Hat kan inte driva bort hat, 
det kan bara kärleken.’ 
Martin Luther King Jr.

‘Nu blir det alltså ingen 
fällande dom för dem 
som tillhör Kristus Jesus.’ 
Rom 8:1 

‘En del tror att det bara är 
stor kraft som kan hålla 
det onda i schack. Men 
det är inte vad jag har 
kommit fram till. Det är de 
små, vardagliga sakerna 
som vanliga människor 
gör som håller mörkret på 
avstånd. Små goda och 
kärleksfulla gärningar.’ 
J.R.R Tolkien  
The Hobbit

‘Stå emot djävulen, och 
han skall fly för er. Närma 
er Gud, och han skall 
närma sig er.’ 
Jak 4:7–8 

Ditt liv kan verkligen göra 
skillnad.

‘Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin 
älskade sons rike.’ 
Kol 1:13 

‘Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda 
med det goda. 
Rom 12:21

‘Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på 
er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens 
lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och 
blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, 
mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans 
andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, 
så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå 
upprätt efter att ha fullgjort allt.’ 
Ef 6:10–13
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BERÄTTA FÖR ANDRA: HUR OCH VARFÖR SKA 
JAG BERÄTTA OM MIN TRO?

Huvudtanke

Budskapet om Jesus är de bästa nyheter som en människa 
någonsin kan höra! På grund av vem Jesus är och vad han 
har gjort, kan vi ha en relation med Gud! Med ödmjukhet 
och respekt kan vi berätta för andra om vår tro och våra 
erfarenheter. Både våra ord, böner och kärleksfulla handlingar 
gör skillnad.

Q1
Vad är det mest pinsamma som har hänt dig?

Stödfrågor
• Vad är det pinsammaste du har sett?
 

Q2
Är det okej att prata om sin tro med andra? Varför? Varför inte?

Stödfrågor
• Finns det någon ‘rätt’ eller ‘fel’ tidpunkt att prata om tro med andra?
• Varför kan det kännas så konstigt att prata om saker som tro, andlighet och 

religion?

Q3
Hur borde kristna påverka samhället?

Stödfrågor
• Det här avsnittet handlar om att man kan dela evangeliet både genom ord och 

kärleksfulla handlingar.
 -  Vad betyder det för dig? 
 - Var har du varit med om det här? Eller inte varit med om det?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Vad tyckte du om det här avsnittet?
• Var det något särskilt du fastnade för? 
• Hur upplevde du Alpha-helgen? Var det något under helgen som var speciellt för 

dig?
• I filmen fanns en tecknad berättelse om hur Bens pappa fick höra om Jesus när 

han var ute och liftade. Vad tänker du om den berättelsen? 
 - Hur tror du att bilföraren kände efter att han hade släppt av liftarna?

• Danielle Strickland berättade om en pojke som delade med sig av sin lunch till 
någon på skolan. 
 - Vad ser du för sådana behov eller möjligheter i din omgivning?

• Vad tänker du om att du och några vänner skulle kunna ordna en Alpha-kurs för 
några andra vänner?

• Vad skulle du säga till någon som är rädd eller nervös för att prata med andra om 
sin tro?
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Centrala citat och bibelord

‘Ni är jordens salt...Ni är 
världens ljus...På samma 
sätt skall ert ljus lysa för 
människorna, så att de ser 
era goda gärningar och 
prisar er fader i himlen.’ 
Jesus, Matt 5:13,14,16

‘Var alltid beredda att 
svara var och en som 
kräver besked om ert 
hopp. Men gör det 
ödmjukt och respektfullt.’ 
1 Pet 3:15

En relation med Jesus ger 
frid och glädje. Gud fyller 
våra hjärtan med kärlek. 
Han ger mening och mål 
till våra liv. Han förlåter oss 
och erbjuder oss evigt liv!

‘Men det vet jag, att jag 
som var blind nu kan se.’ 
Joh 9:25

‘Vårt evangelium kom inte 
till er bara som ord utan 
också med kraft och helig 
ande, i fullt mått.’ 
1 Thess 1:5

HELANDE: HELAR GUD IDAG?

Huvudtanke

Gud inbjuder oss att vara delaktiga när människor blir helade. 
Evangelierna är fulla av berättelser om hur Jesus helade 
människor på ett mirakulöst sätt. Vad vi ser i Nya testamentet 
och genom hela historien är att Gud använder sina efterföljare 
att göra likadant. Trots att vi kanske inte helt förstår varför Gud 
helar några och inte andra, fortsätter vi att be eftersom vi litar 
på att han är en god och kärleksfull far.

Q1
Vilken teknisk uppfinning skulle du vilja se?

Stödfrågor
• Vilken tycker du är den värsta uppfinningen någonsin?
• Förutom din telefon, dator eller surfplatta, vilken teknisk pryl använder du mest?

Q2
Vad tror du om tanken att Gud helar människor idag?

Stödfrågor
• Vilken sorts frågor får du när du tänker på helande?
• Hur ser du på relationen mellan medicinskt ingripande och mirakulöst helande?
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Q3
Ta några minuter och dela med er vad ni har upplevt eller hört 
om helande. Dela med er av berättelser ni har hört om när Gud 
har helat någon.

Stödfrågor
• Fysiskt helande är inte en enda sortens helande man kan vara med om. På vilka 

andra sätt kan man bli helad?
• Var det någon av berättelserna i avsnittet som du fastnade för?
• Hur hanterar vi de tillfällen när någon inte blir helad när vi ber Gud om det?

Fler frågor

For this session, instead of taking more time for discussion, take 10–15 minutes to 
pray for each other for healing.

• Ta några minuter till att prata om frågor som deltagarna kanske har efter filmen. 
• Förklara att ni kommer att avsätta lite tid då man kan be för varandra och att ingen 

behöver be eller få förbön om de inte vill.
• Fråga om någon vill ha särskild förbön för helande. Man måste inte vara specifik 

om man inte vill.
• Om någon av ledarna har delat med sig av ett tilltal om vad Gud vill hela, kan du 

fråga om någon i gruppen kände att det handlade om honom eller henne. 
• Fråga om en eller ett par personer i gruppen skulle vilja be för den som behöver 

helande.
• Det här är också ett tillfälle att be för den som vill bli fylld av Den Helige Ande och 

för andra saker som kommer upp.

Centrala citat och bibelord

‘Jag är Herren, den som botar dig.’ 
2 Mos 15:26 

‘Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och 
han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet 
om riket och botade alla sorts sjukdomar och krämpor.’ 
Matt 9:35 

När Jesus helar människor är det som en försmak av 
framtiden. Det talar om för oss att alla en dag kommer att 
vara helade.

‘Vi kan och är fria att när som helst be Den Helige Ande 
att hela oss. Men om Anden inte gör det, finns det ingen 
anledning att tro att det beror på att vi inte tror, eller att Gud 
inte älskar oss, eller att Gud straffar oss’ 
Father Raniero Cantalamessa
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KYRKAN: VAD SKA JAG MED KYRKAN TILL?

Huvudtanke

Kyrkan är Guds familj. Det är människor, inte en byggnad. 
Kyrkan är en rörelse med hopp, kärlek och rättvisa. Vi är alla 
inbjudna till att leva ut vår tro tillsammans med andra troende. 
Gud verkar genom kyrkan för att att sprida sin kärlek till hela 
världen.

Q1
Vad tycker du om Alpha så här långt?  
Vad är bäst?

Stödfrågor
• Vad har varit mest speciellt för dig med Alpha så här långt? 
• Har du blivit förvånad över något?

Q2
Vilken är din erfarenhet av kyrkan?

Stödfrågor
• När du tänker på kyrkan, vilka frågor väcks hos dig då?
• Vilka missuppfattningar kan folk ha om kyrkan?
• Vad tänker du om att kyrkan är ‘ett folk, inte en byggnad’?

Q3
Om poolen representerar en relation med Gud,  
vem är du på bilden? 

Visa poolbilden (sida 18).

Stödfrågor
• Har ditt svar på den här frågan förändrats sedan början av Alpha-kursen?
• Saknas någon karaktär? Vilken annan karaktär skulle du kunna lägga till som visar 

var du befinner dig? 
• Hur tror du att det skulle vara för dig att ta ett steg ner i poolen? Finns det något 

som håller dig tillbaka?

Fler frågor

(Många grupper avsätter 10–20 min efter varje avsnitt till ytterligare samtal.)

• Hur kände du för det här avsnittet?
• Var det något särskilt du fastnade för?
• I det här avsnittet ger man fem bilder för kyrkan: vänner, familj, hem, Jesu kropp 

och kärlek. Fastnar du särskilt för någon av dem? 
 - Väcker någon av tankarna eller bilderna frågor hos dig?
 - Kyrkan har så skiftande uttryckssätt. Hur kan en så global och mångskiftande 

kyrka enas?
• Nu när Alpha slutar, hur skulle du vilja sammanfatta din upplevelse?
• Finns det någon i ditt liv som du skulle vilja bjuda in till Alpha i framtiden?
• Om du tänker framåt, på vilket sätt kan du fortsätta samtalet och resan du börjat 

på Alpha?
• Avsluta stunden i samtalsgruppen med bön.
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Centrala citat och bibelord

‘Det finns mycket oro i världen, och jag tror att människor 
letar efter en plats där man är en familj och känner sig 
hemma. ’ 
Laura Toganivalu

‘När du älskar Jesus, älskar du dem som han älskar.’ 
Cardinal Tagle 

När kyrkan verkar så som Jesus vill, är den en stark kraft för 
hopp och helande i världen.

‘Låt oss inte försumma våra sammankomster, som några 
brukar göra, utan uppmuntra varandra...’ 
Heb 10:25 
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