Instuderingsfrågor kristendom

1. Sammanfatta vem Jesus var.
2. Nya testamentet berättar om att Jesus kunde utföra under, han
stillade oväder, botade sjuka och uppväckte döda. Enligt Jesus var det
Guds kraft som verkade genom honom. När Nya Testamentets
författare refererar till händelser i Jesu liv gör de anspråk på att det
handlar om ögonvittnesskildringar (berättelser från personer som har
varit med). Vad tror du, stämmer detta? Eller är det något som
bibelns författare har hittat på? Motivera ditt svar.
3. Bibeln är kristendomens heliga skrift, sammanfatta hur bibeln är
uppdelad och sammanfatta i stora drag vad den innehåller.
4. De tio budorden, första Moseboken kapitel 1, 2 och 3 ger en del
upplysningar om hur Gud uppfattas enligt kristen tro.
a) Vad menas med att kristendomen är monoteistisk?
Läs citatet nedan samt de 10 budorden:
b) Hur är synen på Gud?
c) Hur är synen på människan?
”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” (kap 1 MOS).
”Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att
vara oss lika: och må de råda över fiskarna i havet och över
fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över
hela jorden […]”(kap 1 MOS).
”Och Gud såg på allt som han gjort, och se, det var mycket
gott. Och det var afton, och det vart morgon, den sjätte
dagen.” (kap1 MOS).
”Och Gud fullbordade på sjunde dagen det verk som han hade
gjort: och han vilade på sjunde dagen från allt det verk som
han hade gjort.” ( kap 2 MOS)
”Och lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när
han somnat, tog han ut ett av hans revben och fyllde dess
plats med kött. Och HERREN Gud byggde en kvinna av
revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne
fram till mannen.” (kap 2 MOS)
De tio budorden
Hämtat från 2 Moseboken i Bibel 2000.

”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren
kommer inte att lämna den ostraffad som missbrukar hans namn.
Tänk på att hålla sabbatsdagen helig.
Visa aktning för din far och din mor, så att du får leva länge i det
land som Herren, din Gud, ger dig.
Du skall inte dräpa.
Du skall inte begå äktenskapsbrott.
Du skall inte stjäla.
Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
Du skall inte ha begär till din nästas hus.
Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller hans
tjänare eller hans tjänarinna, inte heller hans oxe eller hans åsna,
eller något annat som tillhör honom.”
5. Kristendomen är en världsvid religion som finns i många länder,
världsdelar och kulturer. Skillnaderna är stora mellan olika riktningar.
Kristna kyrkan splittrades 1054 i två riktningar, katolska och ortodoxa
kyrkan, sedan även 1517 till en tredje riktning, protestantiska kyrkan.
a) Varför splittrades kristendomen i olika riktningar?
b) Sammanfatta de olika riktningarna.
6. För de kristna har kyrkobyggnaden en central religiös och social
funktion.
a) Hur kan det se ut i en kyrkobyggnad?
b) Hur kan en gudstjänst gå till?
c) Sammanfatta varför och hur kyrkan firar:
Nattvarden
Konfirmation
Bröllop
d) Vad menas med att dopet är en bekännelse?
7. Liksom judendomen är det kristna gudtjänstlivet uppbyggt kring stora
fester under året. Av vilka religiösa anledningar firar vi:
Jul
Påsk
Kristihimmelfärdsdag
Pingst
Allahelgonadagen

8. Många människor världen över ifrågasätter att Jesus och Gud kan vara
samma person
a) Sammanfatta försoningsläran.
b) Enligt den kristna gudsbilden är Gud treenig, vilket innebär att Gud är
tre personer, Fader, Son och Ande, men ändå en. Förklara
treenighetsläran, vem är Fadern, sonen och den heliga anden och hur
hänger det ihop?
9. Vad händer med människan efter döden enligt kristen tro?
10. Jesus berättade ofta i liknelser för att förklara sitt budskap. Liknelsen
om den obarmhärtige samariten i Lukasevangeliet 10:30 – 10:37 är
viktig för den kristna synen på hur människan ska leva. Läs den och
försök återge huvudtanken med egna ord.
Den barmhärtige samariern
"25En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sade:
”Mästare, vad skall jag göra för att vinna evigt liv?” 26Jesus sade: ”Vad
står det i lagen? Hur lyder orden?” 27Han svarade: ”Du skall älska
Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela
din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”
28Jesus sade: ”Det är rätt. Gör det, så får du leva.” 29För att visa att
han var rättfärdig sade mannen till Jesus: ”Och vem är min nästa?” 30På
den frågan svarade Jesus: ”En man var på väg från Jerusalem ner till
Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och
misshandlade honom, och sedan försvann de och lät honom ligga där
halvdöd. 31En präst råkade komma samma väg, och när han såg
mannen vek han åt sidan och gick förbi. 32På samma sätt med en levit
som kom till platsen; när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi.
33Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där,
och han fylldes av medlidande. 34Han gick fram och hällde olja och vin
på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna,
förde honom till ett värdshus och skötte om honom. 35Nästa dag tog
han fram två denarer och gav åt värden och sade: ’Sköt om honom, och
kostar det mer skall jag betala dig på återvägen.’ 36Vilken av dessa tre
tycker du var den överfallne mannens nästa?” 37Han svarade: ”Den som
visade honom barmhärtighet.” Då sade Jesus: ”Gå du och gör som han!”
Hämtat från: http://www.bibeln.se/las/2k/luk#q=Luk+10%3A30-37
11. Fler yngre än äldre är religiöst intresserade och besöken till en del
kyrkor och samfund växer.

a) Fundera, varför vänder trenden speciellt bland yngre, tror du?
b) Är kristendomen möjlig eller omöjlig att följa? Om den är möjlig kan
det vara ett ideal att sträva efter?
12. Sammanfatta hur en gudstjänst kan gå till.

