HVORFOR S N A KK E O M VA N S KE L I G E SPØR M ÅL?

H VO RDAN KOMMER JEG I GANG?

Hvis kristen tro er sann, så tåler den både vår tvil og våre spørs-

1. Finn en gruppe mennesker du vil snakke med om disse

mål! Vanskelige spørsmål kan være utfordrende, men de er vik-

spørsmålene.

tige å ta på alvor. Når vi finner ut at det kanskje finnes flere svar

2. Velg så få eller mange samtaleopplegg som dere selv ønsker

der ute enn vi trodde, kan det blir lettere både å tro og å dele tro

– dere kan bruke alle tjue eller plukke ut noen av dem. Velg

med andre. Vi håper dette heftet sammen med Grill en kristen –

spørsmål dere synes det er spennende å snakke om!

svar på 20 vanskelige spørsmål kan være en vei inn i gode samtaler om livet og kristen tro.

3. Les det tilknyttede kapittelet i forkant av samlingen, eller i
starten av samlingen.

Vi kan utforske tro, men det betyr ikke at vi kommer helt til

4. La spørsmålene være utgangspunkt for samtalen deres. Ta

bunns i alle spørsmål. En del av det å utforske spørsmål som er

dere tid til å prøve å forstå tekstene fra boken og lytte til hver-

vanskelige handler også om å tørre å leve med at vi ikke kan vite

andres refleksjoner. Gi rom til at alle kan få tenke høyt og un-

alt, og å møte andres spørsmål og tvil med respekt og omsorg.

dre seg.

Derfor er samtalene dere har verdifulle, også når dere ikke får
alle svarene dere kunne ønske.

5. Bakerst i heftet finner du anbefalte nettsider som inneholder videoer om mange ulike temaer, og også om spørsmål som

Og husk: Reisen fortsetter! I heftet anbefaler vi en del bøker

er relatert til de tjue spørsmålene vi tar for oss her. Hvis du

som går mer i dybden på temaene. Bakerst viser vi også til noen

leder gruppen og vil lære mer om spørsmålet, finner du en

ressurser på nett som kan gi flere tanker og innspill.

undervisningsvideo du kan se i forberedelsen av samlingen
på en av disse nettsidene. Hvis dere vil, kan dere se en video
sammen i gruppen.
God samtale!
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Er det ikke arrogant
å si at du har rett og
andre tar feil?

3. «Jesus er like inkluderende som han er ekskluderende, for
alle.» (s. 14)
Hva mener forfatteren med dette? Har du noen motargumenter?
4. «Toleranse, som etter min mening er det motsatte av arroganse, innebærer å tåle og respektere andres oppfatninger
selv når de strider mot mine egne. Og å møte folk til en ærlig
diskusjon vil si å ta påstandene deres alvorlig. Ved å vurdere dem, gruble på dem og være villig til å skifte oppfatning
selv.» (s. 14)
Når synes du det er vanskelig å være tolerant? Er du villig til å
skifte oppfatning når du går inn i diskusjoner?
5. Hvordan tenker du at du i praksis kan formidle sannhet med
respekt og toleranse i ditt eget liv?
6. Reflekter ut fra Bibelen: Johannes 14,5–6 og Lukas 4,14–22.

Les teksten av Christian Rasmussen. (s. 12)

Hva tenker du det betyr at Jesus kaller seg selv veien, sannheten og livet? Hva vil du si er det gode i budskapet i kristen

1. Finnes det situasjoner der du mener det er arrogant å si at du

tro, spesielt med teksten fra Lukas i bakhodet?

har rett og andre tar feil? Kom med eksempler.
2. Rasmussen skriver: «Å være overbevist om noe du mener er
viktig, men å ikke ville fortelle det til andre − å mene at andre
mennesker ikke er verdt å fortelle sannheten til, det er etter
min mening virkelig arrogant.» (s. 13)
Er du enig i denne påstanden? I hvilke situasjoner synes du
det er vanskelig å fortelle andre noe du mener er viktig? I
hvilke situasjoner synes du det er lett?
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