Konfirmationsprov 2018 – Med svar
1) Var i bibeln hittar du skapelseberättelsen?
1 Moseboken kapitel 1-2
2) Hur många böcker finns det i bibeln utan apokryferna?
66 st
3) Hur många böcker finns det i bibeln med apokryferna?
77 st
4) Vad står det i Joh. 3:16 ”lilla bibeln”?
Så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son, för att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt liv.
5) Gud brukar beskrivas som treenig. Vad betyder det?
Att Gud är en enhet men kan framträda som tre olika personer. Fadern, Sonen och den
heliga Anden. På samma sätt som vatten kan framträda på tre sätt; is, vatten och ånga.
6) Nämn några uppgifter som den heliga Anden har enligt Bibeln?
Hjälpare, vägvisare, tröstare, lärare mf.
7) Hur bekämpar Gud ondskan?
Genom att älska och förlåta.
8) Vad skall vi göra med våra fiender enligt Jesus?
Älska, förlåta och be för dem.
9) Varför firar vi pingst?
Den helige Ande kom till lärjungarna = församlingens födelsedag.
10) Hur många evangelier finns det, och vad heter de?
4 st. Matteus-, Markus-, Lukas- och Johannesevangeliet.
11) Räkna upp fem stycken brev i Nya testamentet?
Romarbrevet, Jakobsbrevet, Galaterbrevet, Filipperbrevet, Efesierbrevet mf.
12) Till vilket typ av sammanhang skickades de flesta breven i Nya testamentet?
Församlingar.
13) Vad heter Jesu mest kända predikan (i Matt 5-7)?
Bergspredikan
14) Vilken bok i bibeln är en kärleksdikt mellan man och kvinna?
Höga visan

15) Vilken bok i bibeln är en bön och psalmbok?
Psaltaren
16) Vad är bön?
Ärligt samtal med Gud. Tack, hjälp och Förlåt.
17) Varför ber alla kyrkor bönen Vår Fader så ofta? Vad är speciellt med den?
Det är den enda bön vi har som Jesus själv lärt oss att be.
18) Fyll i de ord som saknas i bönen Vår Fader?
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.
19) I Gamla testamentet pratas det om 10 budord. Vem fick först ta emot de av Gud?
Mose
20) Hur lyder det första budordet?
Du ska inte ha andra gudar vid sidan om mig
21) Hur lyder det fjärde budordet?
Du ska visa aktning för din far och mor
22) Vad skulle budordet ”du skall inte dräpa/döda” kunna få för praktiska konsekvenser?
Förslag: Mot abort, dödshjälp och vapenvägran mm.
23) Vad kan Gud mena med att vi skall ”hålla sabbatsdagen helig”?
Vila från arbete och istället ägna sig åt bön, familj och vänner.
24) Vad är det för skillnad på judendom och kristendom?
Judarna har bara gamla testamentet och tror inte på Jesus som Guds son.
Kristna har gamla testamentet, nya testamentet och tror på Jesus som Gud son.
25) Vad fick Jesu död för konsekvenser för oss?
Förlåtelse, Jesus tog vår skuld, evigt liv, vi kan bli Guds barn och arvingar.
26) Vad innebär tron på Jesu uppståndelse?
Att Jesus lever nu, att vi också kommer uppstå och få evigt liv.
27) Hur blir man en kristen?
Genom att tro på Jesus som Guds son och som uppstånden från de döda.
Genom munnens bekännelse. (Rom 10:9-10)
Genom att be Gud/Jesus att få bli hans barn.
Genom en vilja att följa honom så långt vi kan förstå.

28) Vem får bli medlem i Equmeniakyrkan Alingsås?
Alla som bekänner sin tro på Jesus Kristus och är döpt.
29) Hur lyder den apostoliska trosbekännelsen? Fyll i de ord som saknas:
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.
Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige
Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till
himlen, sittande på allsmäktig Gud faderns högra sida, därifrån igenkommande till att
döma levande och döda.
Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

