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«Hvorfor velger du å være en kristen?» 

Samling 5, Økt 1, Punkt 3, tilleggsspørsmål 
 

 

 

I Godshare film # 5 snakker ungdommene om hvorfor man velger å være en kristen, og hva andre (venner, 

folk man kjenner) kanskje sier og tenker om akkurat dette, at du har valgt å være en kristen. 

Snakk sammen om hva dere selv tenker er viktig og riktig når det gjelder det man gjør og sier som en 

kristen. 

Tenk også på følgende:  

Er det noen forskjell på om man er katolikk eller om man tilhører et annet kirkesamfunn? 

Nedenfor her finner dere noen spørsmål dere kan ta for dere. 

 

 

1) Hva er forskjell på en som er kristen og en som ikke er kristen? Eller: Bør det være en 

forskjell på en kristen og en ikke-kristen? 

 

2) Det kan være lett å tro at det å være katolikk kun handler om alt det man skal gjøre 

som har med kirken å gjøre: gå i messen, gå til katekese, ministrere i messen eller gjøre 

andre oppgaver i messen, feire forskjellige høytider, be rosenkransen eller be andre 

faste bønner, osv. 
 

Lag to lister:  

A. En liste med alt det vi/du som katolikker gjør – eller burde gjøre – som har med 

kirken å gjøre. 

B. En annen liste med forslag til ting man kan – og kanskje burde – gjøre som handler 

om det å bare være en kristen.  

Spørsmålene til dette punktet: Er det noe som hører hjemme både i punkt A og punkt 

B? Er det slik at det er nok – eller viktigere – å gjøre kun det dere kommer på i punkt A 

eller i punkt B? 

 

3) Hvorfor kan noen føle det er flaut eller vanskelig å si at man er en kristen i dag? 

 

4) Hva kan man gjøre for å få de som ikke er kristne, eller de som tenker at 

kristendommen bare er noe tull, til å se hvor bra kristendommen er? 


