Spørsmål til samtale:
Spørsmålene er utarbeidet av Robert Lilleaasen

Tema 1: Hvem er Gud – egentlig?
1. Hva var det særlig du la merke til eller opplevde som særlig viktig i gjennomgåelsen av
dagens tema?

2. Folk som representerer andre religioner enn kristendommen, anklager ofte oss vestlig
kristne for ikke å regne noe som hellig lenger. Hva tenker dere om en slik påstand?

3. Er det noe i skaperverket eller tilværelsen for øvrig som dere synes gjør det nærliggende å
tro at det finnes en Gud?

4. Hva slags bilde tror dere folk flest har av Gud? Hva forbinder de med dette begrepet?

5. Opplever du noe i det bibelske gudsbildet som motsetningsfylt?

Tema 2: Hvem er jeg?
1. Hva overrasket deg med ved det bibelske menneskesynet?

2. Innledningsvis står det at Bibelen har et positivt menneskesyn. Hva gjør det enig eller uenig
i utsagnet?

3. Hva overrasket deg mest ved den bibelske forståelsen av synd?

4. På hvilken måte synes du Bibelens menneskesyn myndiggjør oss mennesker?

5. Tror du folk i dag opplever synd som et reelt problem i hverdagen?

Tema 3: Hvem er Jesus?
1. Hva overrasket deg mest i denne teksten?

2. Hvorfor er det så viktig at Jesus både er Gud og menneske?

3. Hvordan oppfatter du C. S. Lewis som påstand om at Jesus var løgner eller Gud.

4. Hvordan oppfatter du Jesu utsagn om at han var Gud.

5. Hvorfor er det så viktig at Jesus levde et liv uten synd?

6. Hvorfor er det så viktig at Jesus sto opp fra de døde?

Tema 4: Frelse – hva er det?
1. Hva overasket deg mest i teksten
2. Hva forbinder du med ordet ”frelse”

3. Kan du kjenne deg selv igjen i det testen skriver om å være slave? På hvilken måte, eller
hvorfor ikke?

4. Hvilket bilde på frelsen likte du best? Hvorfor?

Tema 5: Frelst av nåde ved tro
1. Hva overasket deg mest i teksten.

2. På hvilke områder i livet tror du vi trenger nåde i dag?
3. Hvordan passer et ”typisk” utsagn om ”svak/lite tro” sammen med troen slik teksten
beskriver den?

4. Kan du nevne noen grunner for at Gud eller Jesus ikke gav opp å redde oss mennesker?

Tema 6: Hvem er Den Hellige Ånd
1. Hva overrasket deg mest i teksten?

2. Hvorfor kaller kristne Den Hellige Ånd for en person?

3. Finner du noen likhetstrekk mellom Den Hellige Ånd og Jesus?

4. Hvordan oppfatter du beskrivelsen av det nye livet?

Tema 7: Bibelen – Guds Ord
1. Hva overrasket deg mest i teksten?

2. Hvordan oppfatter du de tre kriteriene som avgjorde om et skrift hørte hjemme i De nye
testamente?

3. Hvorfor / Hvorfor ikke kan Bibelen gi veiledning i vår tid?

Tema 8: Det kristne livet
1. Hva overrasket deg mest i teksten?

2. På hvilken måte er en kristen hele tiden avhengig av Jesus?

3. Teksten nevnte tre ting som preger en kristens liv: Gode gjerninger, tjeneste og
disippelskap. Snakk litt sammen om hvilke praktiske konsekvenser dette bør få. Er det flere
ting dere vil nevne når det gjelder å beskrive en kristens liv?

4. Hva tenker dere om bildet av en kristen som en som er syk men samtidig skal ta seg av
andre syke?

