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AVSNITT 1

I detta häfte hittar ni frågor till samtliga avsnitt i serien.
Vår förhoppning är att de ska bidra till att skapa stimulerande samtal i gruppen.

Börja gärna med att läsa Mark 8:31
och 10:45 samt Gal 4:5–7.

Frågorna uppmuntrar er till att dela personliga erfarenheter. Prata därför gärna
igenom hur ni vill göra för att skapa ett gott samtalsklimat, där var och en känner
sig trygg att dela med sig så mycket eller lite som han eller hon själv vill.
Vi ber att den helige Ande ska leda era samtal så att ni genom dem kan ta
ytterligare steg på trons väg.

Till lösen för många
1. Vad innebär det att Jesus har
kommit för att ge sitt liv till lösen
för oss?
2. Hur kommer det sig att vi kan
gå fria från syndens skuld och
lagens förbannelse genom Jesu
död? Borde inte var och en ta sitt
eget straff?
3. Jesus har friköpt oss till att bli
barn åt Gud. Vad betyder det för
dig att du får vara barn hos Gud?
Vilka konsekvenser får det i ditt
liv?
4. Agne berättar om en person som
upplevde andlig torka och hade
svårt för att tro att återlösningen
gällde honom. Har du upplevt
liknande ”torrperioder” i ditt liv?
Vad kan man göra om man har
svårt för att tro på och ta till sig
evangeliet?
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AVSNITT 2

AVSNITT 3

Försonad med Gud

Försoningens bortglömda dimension

Börja gärna med att läsa 2 Kor
5:11–21.

Börja gärna med att läsa 2 Kor
5:21–6:2.

1. Vad skulle du säga att försoning
innebär?

1. Vad innebär det att Kristus har
blivit gjord till synd för oss?

2. Vad betyder Jesu död för dig?
3. För Paulus innebar Jesu försoningsdöd att han också fick
ett nytt förhållningssätt till sina
medmänniskor. Han ville handla
mot dem på samma sätt som
Gud handlat mot honom. Har din
kristna tro någon påverkan på hur
du är mot dina medmänniskor?

2. Med hänvisning till Paulus talar
Agne här om ”försoningens bortglömda dimension”, att försoningen också måste komma till uttryck
i våra mellanmänskliga relationer.
Varför tror du att det finns så
många exempel på oförsonlighet
inom kyrkan?

4. Agne talar om att det finns tre
faser i försoningens process. Den
andra är att budskapet måste
förkunnas. Hur tycker du att det
är att berätta för andra om Jesu
försoningsdöd?

3. Vad skulle du säga är nyckeln
till försoning mellan människor i
allmänhet och kristna i synnerhet?
4. Kan det finnas situationer där försoning inte är möjlig, eller kanske
inte ens värd att sträva efter?
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AVSNITT 4

AVSNITT 5

Lida för Kristus

Skatten i lerkärlet

Börja gärna med att läsa Mark 8:34–38.

Börja gärna med att läsa 2 Kor 4:7–15.

1. Agne talar här om att man som
kristen måste vara beredd på att inte
bara lida, utan också dö för Kristus.
Lidande och efterföljelse hör ihop.
Vad tänker du om detta?

1. Paulus fick utstå oerhört mycket
lidande för evangeliets skull. Vad
tror du det var som gjorde att han
orkade hålla ut?

2. Hur är det möjligt att känna glädje i
lidandet?
3. Agne citerar Bonhoeffer, som säger
att ”Gud har valt och mätt ut ett kors,
som är anpassat för var och en av
oss”. Vilket är det kors som du har fått
att bära, i Kristi efterföljd?

3. Vad tror du att Agne menar med
att det största hindret för Gud att
få igenom sin goda vilja med oss,
är vår duktighet, vår styrka och vår
självtillräcklighet? Håller du med om
detta?
4. Har du någon erfarenhet som du
skulle vilja dela med dig av, där
Guds kraft blivit tydlig i din svaghet?

4. Kyrkofadern Tertullianus har sagt att
”martyrernas blod är kyrkans bästa
utsäde”. Vad tror du att han menar
med detta?
5. Agne berättar om hur husförsamlingskyrkan i Kina ser på lidandet för Kristus. Är kyrkan i Sverige, med detta
som utgångspunkt, alltför förskonad
från lidande? Finns det något vi går
miste om?
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2. Varför tror du att Gud valt att ”lägga
sin skatt i bräckliga lerkärl”?
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5. Som kristen måste man räkna med
lidande, men man får också räkna
med Guds kraft. Tycker du att det är
lätt eller svårt att lita på Gud i olika
prövningar?

VILL NI HA FLER
PROGRAM?
webb:
epost:
telefon:
adress:

noreasverige.se
norea@noreasverige.se
0431- 41 47 50
Östergatan 20
262 31 Ängelholm

