Spørgsmål til Menneskesønnen.

1)
Bogen er opdelt i tolv kapitler. Hvert kapitel angives med et symbol (stjernen, fisken, træet, skibet, den
syvarmede lysestage, hænder, rosetten, det hinduistiske chakrakors, palmeblade, kristusmonogrammet,
korset og duen.)
I skal vælge seks symboler og finde ud af, hvad de betyder?

2)
Korset er kristendommens symbol. Gå en tur i dit nærmiljø og se, hvor du kan finde kors. Det kan også være
hjemme hos dig selv – måske i et smykke? Du kan også selv lave et. Tag tre billeder af kors og send dem
med sammen med din endelige besvarelse.

3)
Kap 1-3.
Vælg et billede eller et udsagn, der ramte dig særligt meget? Et billede eller et udsagn, der fik dig til at
stoppe op. Der undrede dig eller bevægede dig.

4)
Kap 4-5
"Gudsriget er så tæt på…så enkelt at forstå og dog så svært at fatte for mange.” Sådan lyder indledningen
til det 4. kapitel.
Jesus fortalte mange historier, der var med til at vise os, hvad han mente med Gudsriget. Gudsriget er et
sted, hvor vi er gode ved hinanden, taler pænt til hinanden. Et sted uden ondskab.
Hvad kan du gøre for at give Gudsriget og godheden gode betingelser for at vokse og få plads? Hvad kan du
gøre for at gøre godt for en anden?

5)
Kap 6-7
Hvem er det, Jesus er sammen med på bjerget?

6)
Kap 8-9
Hvem er Judas?
Og hvad er det, han gør, der er så forkert?

7)
Kap 10-12
Hvad sker der Skærtorsdag?
Hvad sker der Langfredag?
Hvad sker der Påskedag?

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for hjælp.
Anne Marie: 51 71 95 20
Mette Backs: 40 16 11 43

Spørgsmålene er blevet præsenteret til forberedelsen, så konfirmanderne er forberedte på, hvad der
venter dem derhjemme☺
Menneskesønnen fik de til opgave at læse sidste gang, vi mødtes til forberedelse. De har fået et eksemplar
med hjem.

Besvarelsen skal sendes til AMAB@km.dk eller MEB@km.dk senest søndag d. 6. december 2020 kl. 18.00.

I er også meget velkomne til at ringe til os med besvarelsen, hvis det på nogen måde er nemmere. I så fald,
så lad os det vide, og så finder vi ud af det.

I ønskes alle en glædelig jul

Venlige hilsener

Anne Marie Baun og Mette Backs

