Spørsmål til samtalegudstjenesten 2019
1.

Credo betyr – ”jeg tror”. Når du ser tilbake på konfirmanttiden, har din egen tro
forandret seg noe i løpet av dette året? I tilfelle hvordan?

2.

Bibelen forteller oss mye om hvem Gud er. Hvordan vil du med dine egne ord beskrive
Gud?

3.

Ordet «frelse» er et viktig begrep i kristen tro. Navnet «Jesus» betyr jo rett og slett, Gud
frelser. Hvordan vil du forklare hva frelse er?

4.

De 10 bud er gitt oss som gode kjøreregler i vårt forhold til Gud og andre mennesker,
hvilket av de 10 bud synes du er det viktigste? Begrunn hvorfor!

5.

Og når vi er inne på budene, hvilket av de 10 bud tror du mennesker i dag har størst
problemer med å overholde? Begrunn hvorfor!

6.

”Time magazine” slår fast at ingen andre har hatt så stor betydning for verden og vår
historie som Jesus fra Nasaret, hva mener du var det viktigste Jesus gjorde?

7.

Jesus fortalte mange lignelser, en av disse handler om en samaritan som hjelper og viser
omsorg for en stakkar som har blitt overfalt og ligger hjelpeløs i grøftekanten. På
hvilken måte tenker du at denne lignelsen bør forstås av oss som lever i dag?

8.

Hva tenker du når du ser et kors, - som smykke på et halskjede? I en dødsannonse? I
kirken?

9.

Kan du fortelle med egne ord hvorfor feirer vi nattverd i gudstjenestene våre?

10.

Jesus sa at den som tror på han, skal leve om han enn dør. Hva tenker du om et liv etter
døden?

Det kan være til god hjelp å bruke Bibelen og boken dere har fått utdelt til å besvare spørsmålene.
Målet er at dere skal svare selvstendig, men det er selvsagt lov å diskutere spørsmålene rundt
middagsbordet hjemme eller med andre det kan være naturlig å spørre, undertegnede inkludert.
Skriv gjerne svarene rett inn i dokumentet, eventuelt nummeret i eget dokument, og send det på
epost til vidar.rygh@surnadal.kyrkja.no eller på mobil: 91763663
Husk navn! Svarene må være meg i hende innen Søndag 14. April.
Lykke til ☺
Vidar Wilhelmsen Rygh

