PÅ
TRONS

VÄG

Så som det
var tänkt
– OM GUD, LIVET OCH KRISTEN TRO
DAN SARKAR

SAMTALSFRÅGOR
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.
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.

AVSNITT 1

SÅ VAR DET TÄNKT

– OM DEN TREENIGE GUDEN
OCH SKAPELSEN
1 Var det något av det som Dan
sa som du fastnade för eller
reagerade på?
2. Om det finns en personlig Gud,
som har skapat den här världen
och är passionerat förälskad i
den, vilka konsekvenser får det
för vår syn på livets mening och
människans värde?
3. Kristen tro är inte läror och
dogmer, men kristna läror och
dogmer kan hjälpa oss att inte
hamna vilse. Vad tänker du om
detta?
4. En av kristendomens
läror är dogmen om
Guds treenighet. Vad
innebär den och varför
är den så viktig?
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AVSNITT 2

AVSNITT 3

AVSNITT 4

MURPHYS LAG

OM SÅPORNAS MODER

– OM SYNDAFALLET

– OM GAMLA TESTAMENTET

VEM ÄR HAN

1. Var det något av det som Dan
sa som du fastnade för eller
reagerade på?

1. Var det något av det som Dan
sa som du fastnade för eller
reagerade på?

1. Var det något av det som Dan
sa som du fastnade för eller
reagerade på?

2. Om allt som Gud har skapat var
gott, inklusive människan, hur
kunde det då gå så snett?

2. Vad har du för erfarenhet av
Gamla testamentet?

2. Vad tror du att Dan menade med
den inledande liknelsen om krisen
med Nordkorea?

– OM JESUS

3. Har du någon favoritberättelse
eller favoritperson i Gamla testamentet?

3. Vad innebär det att människan
är utan fruktan och förtröstan
för Gud och att hon har en ond
böjelse? Håller du med om att det
är så här?

3. Jesus är både fascinerande och
provocerande. Vad skulle du säga
är mest fascinerande och mest
provocerande med honom?

4. På vilka sätt kan man lära känna
Gud och känna igen sig själv i
Gamla testamentets berättelser?

4. Dan lyfter fram två grundläggande karaktärsdrag hos Gud
– helighet och barmhärtighet. På
vilka sätt påverkar dessa vår relation till honom efter syndafallet?

4. Varför måste Gud bli människa?
Varför valde han just denna
strategi för att besegra ondskan
och rädda människan?

5. Hur skulle du vilja beskriva Gud
utifrån Gamla testamentets berättelser? Finns det någon bild av
Gud i Gamla testamentet som du
antingen fastnat för eller har svårt
för att ta till dig?
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AVSNITT 5

VARFÖR KLEV HAN
INTE NER FRÅN
KORSET
– OM FÖRSONINGEN

1. Var det något av det som Dan
sa som du fastnade för eller
reagerade på?
2. Varför måste Jesus dö? Dan ger
oss tre klassiska svar. Hur skulle
du beskriva det med egna ord?
3. Vilka konsekvenser får det för dig,
att Gud har blivit människa och
dött för dig?
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AVSNITT 6

AVSNITT 7

DEN STORA
SKILLNADEN

KYRKAN ÄR INGEN
HOBBY

– OM LAG OCH EVANGELIUM

1. Var det något av det som Dan
sa som du fastnade för eller
reagerade på?

1. Var det något av det som Dan
sa som du fastnade för eller
reagerade på?

2. Vad har du för relation till
kyrkan?

2. Hur är ditt förhållande till bergspredikan? Kände du igen några
av de Jesusord som Dan lyfte
fram?

3. Vad skulle du säga är kyrkans
viktigaste uppgift och funktion?
4. Dan lyfter fram Bibeln, bönen,
nattvarden och gemenskapen
med andra kristna som viktiga
delar i en kristen människas liv.
Varför är dessa så viktiga?

3. Hur ska man förstå de tuffa krav
som Jesus ställer på oss i bergspredikan?
4. Hur kan vi undgå att dömas
skyldiga när vi står inför Guds
domstol?

5. Dan talar om hur viktigt det är
med heliga vanor och envishet,
i synnerhet när det frestar på
att vara kristen. Håller du med
honom? Har du någon egen
erfarenhet av detta som du skulle
vilja dela med dig av?

5. Vilken är den stora skillnaden
mellan kristendomen och andra
religioner och livsåskådningar?
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AVSNITT 8

AVSNITT 9

HJÄLPAREN

FABRIKSÅTERSTÄLLNING
AV VÄRLDEN

– OM DEN HELIGE ANDES
LEDNING

– OM EVIGHETEN

1. Var det något av det som Dan
sa som du fastnade för eller
reagerade på?

1. Var det något av det som Dan sa som
du fastnade för eller reagerade på?
2. Vad tänker du om det som väntar efter
döden?

2. Hur skall man veta vad som är
Guds vilja för ens liv?
3. På vilka sätt vill Gud leda oss
genom sin Ande?

3. Vad tänker du om den bild av framtiden
och evigheten som Bibeln målar upp
för oss?

4. Vad innebär det att den helige
Ande håller på att ”mejsla fram”
Jesu porträtt i våra liv? Vad är det
han hugger bort?

4. Målet är inte att komma till himlen, utan
att jorden en dag skall bli som den var
tänkt – som himmelen. Hur tror du att
det blir då? Vad kommer att förändras?

5. Vad innebär det att man som
kristen är både en gammal och
en ny människa på samma gång?
Hur skulle du beskriva den gamla
respektive den nya människans
karaktärsdrag?

5. Gud vill inte att någon skall gå förlorad.
Men en dag, när vi står inför Gud,
kommer vi antingen säga: ”Ske din
vilja” eller ”Ske min vilja”. Inte ens Gud
kan frälsa den människa som inte vill
ha med honom att göra. Varför?
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VILL NI HA FLER
PROGRAM?
webb:
epost:
telefon:
adress:

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

