
Hversu mörg prósent íslensku 
þjóðarinnar tilheyra þjóðkirkjunni 

þ.e. lúthersku kirkjunni?
90%



Hvaða kirkjur eru fjölmennustu 
kirkjur á norðurlöndunum?

Lútherskar kirkjur



Hvað kallast fjölmennasta 
kirkjudeildin í kristinni trú?

Rómversk-kaþólsk trú



Hvað er talið að kristnir menn 
séu margir í heiminum?

Um einn og hálfur milljarður



Rétt eða rangt; kristin trú 
eru útbreiddustu trúarbrögð 

veraldar
rétt



Úr hvaða trú kemur kristnin 
upphaflega?
Gyðingdómi



Hverrar trúar voru Jesús og 
lærisveinar hans?
Þeir voru gyðingar



Hvar fæddist Jesú?
Í Betlehem



Hvar ólst Jesús upp?
Í Nasaret



Á hverju hefjast 
Matteusarguðspjall og 

Lúkasarguðspjall.
Þau hefjast á því að þeir sýna 

fram á að Jesús hafi verið af ætt 
Davíðs konungs og hann hafi 

fæðst í Betlehem þó hann hafi 
komið frá Galíleu



Ekki voru allir sammála um 
hvernig frelsari Messías átti að 
vera á dögum Jesú. Hverjar voru 

þessar hugmyndir manna um 
Messías, nefnið tvær.

Andlegur leiðtogi, einskonar 
prestur eða spámaður, Pólitískur 

frelsari eða konungur 



Hvað var Jesús gamall þegar 
hann hóf að starfa opinberlega í 

Galíleu?
Hann var um þrítugt



Hvaða iðn er líklegt að Jesús
 hafi lært?

Tréiðn (hann ólst upp á heimili 
trésmiðs)



Jesús hlaut góða menntun í 
ritningum Gamla testamentisins. 

Hvar er líklegt að hann hafi 
fengið þá menntun?

Í sýnagóguskólanum í Nasaret



Hver er mikilvægasta heimildin 
um líf og starf Jesú?

Guðspjöllin fjögur í Nýja 
testamentinu



Hver lýsir starfi Jesú með 
þessum orðum: „hann fór nú um 
alla  Galíleu, kenndi í samkundum 
þeirra, predikaði fagnaðarerindið 
um ríkið og læknaði hvers kyns 

sjúkdóma meðal lýðsins“?
Matteus, lærisveinn Jesú



Kennsluaðferðir Jesú svipuðu 
til annarra manna á hans tíma, 

hverra?
Rabbína



Hvað var það sem skar Jesú 
nokkuð frá öðrum í kennslu hans 

og predikun?
Hann kenndi eins og sá sem valdið 
hefur (og lítur bersýnilega á sjálfan 
sig sem Messías. Hann sagði t.d. 
„þér hafið heyrt að sagt var.....en 

ég segi yður......“)



Jesús fór varlega í það að 
kalla sig Messías opinberlega 

vegna hinna pólitísku 
messíasarvæntinga fjöldans. 

Hvað kallaði hann sig í staðinn?
Mannssoninn



Hvað notaðist Jesús mikið við í 
predikun sinni?

Líkingar og dæmisögur



Hver er kjarninn í predikun 
Jesú?

Guðsríkið og koma þess



Rétt eða rangt; predikun og 
kennsla Jesú var bara í orðum
Rangt (hún var einnig í verkum í 

formi kraftaverka)



Rétt eða rangt: Fyrst í stað var 
jésús mjög vinsæll og vinsældir 

hans jukust með tímanum
Rangt (trúarlegir og pólitískir 
leiðtogar gyðingaþjóðarinnar 
snérust gegn honum mjög 

snemma)



Hvað hrópaði mannfjöldinn 
frammi fyrir Pílatusi, landstjóra 

rómverja í Júdeu, þegar 
andstaðan gegn Jesú stóð sem 

hæst?
„krossfestu hann!“



Fyrir hvað var Jesús dæmdur til 
dauða af æðsta ráði gyðinga?

Fyrir guðlast (af því að hann játaði 
að vera Messías)



Rétt eða Rangt:Rómverski 
landstjórinn staðfesti 

dauðadóminn sem Jesús fékk af 
æðsta ráði gyðinga

Rangt (guðlast dugði ekki til 
dauðadóms, hann var dæmdur til 

krossfestingar)



Hver var sakargiftin sem 
sett var fyrir ofan Jesús á 

krossinum?
„Konungur gyðinga“



Hvað heitir hæðin sem Jesús var 
krossfestur á?

Golgata hæð



Hvað er talið að Jesús hafi 
verið gamall þegar hann var 

krossfestur?
U.þ.b. Þrítugur



Hvað átti Jesús að hafa gert 
nokkrum sinnum eftir dauða sinn 
og áður en hann var uppnuminn 

til himins?
Birst lærisveinum sínum, 

upprisinn frá dauðum



Þegar Jesús birtist lærisveinum  
sínum, upprisinn frá dauðum, 
hvaða verkefni fól hann þeim?
Hann fól þeim það verkefni að 
fara út um allan heim og boða 
fagnaðarerindið öllu mannkyni



Hvað byrjuðu postularnir að 
gera eftir gjöf heilags anda á 

hvítasunnudag?
Þeir byrjuðu að predika 

fagnaðarerindið um Jesú Krist, 
son Guðs



Hver var leiðtogi postulanna sem 
breiddu út fagnaðaerindið um 
Jesú Krist eftir að hann dó?

Pétur postuli



Hvaða postuli ferðaðist mest um 
og boðaði kristna trú?

Páll postuli



Rétt eða rangt; Páll postuli var 
ekki í hópi þeirra tólf postula 
sem Jesú valdi upphaflega

Rétt (hann varð kristinn skömmu 
eftir dauða og upprisu Jesú)



Hversu mörg bréf eru frá Páli 
postula í Nýja testamentinu 
til safnaða sem hann hafði 

stofnað?
13 bréf



Hvernig er talið að bæði Pétur 
postuli og Páll postuli hafi dáið?
Það er talið að þeir voru líflátnir 
í ofsóknum Nerós keisara gegn 

kristnum mönnum



Hvenær er talið að Pétur postuli 
og Páll postuli hafið dáið?

Árið 64 eftir Krist



Hvað kallast helgirit kristinna 
manna?

Biblía



Hvað merkir orðið Biblía?
Bækur



Biblían samanstendur af 
mörgum ritum sem hafa orðið til 
á löngum tíma. Hversu langur er 

þessi tími?
Meira 1000 ár



Botnið þessa setningu; öll rit 
Biblíunnar mynda eina heild 

í hugum kristinna manna 
sem...........

........orð Guðs til manna



Í hvaða tvo meginhluta skiptist 
Biblían?

Gamla og Nýja testamentið



Hvað geymir Gamla testamentið 
mörg rit?

39 rit



Á hvaða tungumáli eru ritin sem 
eru í Gamla testamentinu?

Á hebresku



Hvað eru mörg rit í Nýja 
testamentinu?

27 rit 



Á hvaða tungumáli eru ritin í 
Nýja testamentinu?

Grísku



Á hvaða tímabili voru ritin í Nýja 
testamentinu skrifuð?

Á árunum 50-100 eftir Krist



Hvert er síðasta ritið í Nýja 
testamentinu?

Opinberun Jóhannesar



Hvað er þungamiðjan í boðskap 
Biblíunnar að mati kristinna 

manna?
Jesú Kristur



Hvað boðaði Gamla 
testamentið?

Komu frelsarans sem Guð ætlaði 
að senda í heiminn



Frá hverju greinir Nýja 
testamentið?

Þegar frelsarinn kom og lagði 
sjálfan sig í sölurnar fyrir mennina 

þeim til bjargar



„því svo elskaði Guð heiminn, 
að hann gaf son sinn eingetinn, 

til þess að hver sem á hann 
trúir glatist ekki, heldur hafi 
eilíft líf.“ Þetta er lítið vers í 

Jóhannesarguðspjalli, hvað er 
það stundum kallað?

Litla biblían



Rétt eða rangt; Kristin trú er 
fjölgyðistrú

Rangt (hún er eingyðistrú) 



Kristnir menn játa trú á einn Guð 
en tala jafnframt um Guð sem 

þrjár persónur. Hvaða persónur 
eru það?

Faðir, sonur og heilagur andi



Með hvaða hætti er oft reynt 
að útskýra hvernig Guð getur 

verið einn en samt um leið þrjár 
persónur?

Tekið er dæmi um þríhyrning. 
Þríhyrningurinn er einn en hefur 

þrjár hliðar



Rétt eða rangt; Allt líf og starf 
Jesú var sáttargjörð milli Guðs 

og manna
Rétt 



Rétt eða rangt; heilagur andi er 
óskilgreindur og óljós kraftur í 

tilverunni
Rangt (það er verið að tala um 

anda Guðs eða m.ö.o. Guð sjálfan)



Hvað felur upprisa Jesú frá 
dauðum í sér að skilningi 

kristinna manna?
Sigur yfir dauðanum og leið inn í 

Guðsríki



Hver er kjarninn í siðaboðskap 
kristninnar?

Tvöfalda kærleiksboðið



Hvernig var Jesú fyrirmynd 
annarra kristinna manna um 

hvernig skal sýna kærleik í verki?
Hann læknaði sjúka og hughreysti 

þjáða



Hver er Gullna reglan svokallaða 
sem kom fram í fjallræðu Jesú?
„Allt sem þér viljið að aðrir menn 

gjöri yður, það skuluð þér og þeim 
gjöra.“



Hvað merkir orðið kirkja fyrst 
og fremst?

Söfnuður eða samfélag þeirra 
sem játa trú á Jesú Krist



Hvað finnum við í flestum kirkjum 
hinna ýmsu kirkjudeilda innan 

kristni?
Altari, eitt eða fleiri



Hvað er oftast þungamiðjan í 
guðsþjónustu kristinna manna?

altarið



Rétt eða rangt; helgihald 
kristinna manna er mjög svipað 

innan allra kirkjudeilda
Rangt (helgihaldið er mjög 

breytilegt eftir kirkjudeildum)



Hefbundin lúthersk guðsþjónusta 
eða messa samanstendur af 

þrem meginþáttum. Hvað kallast 
þessir meginþættir?

Undirbúningur, guðsþjónusta 
orðsins og guðsþjónusta borðsins



Inngangsbæn, miskunnarbæn 
og dýrðarsöngur, allt er þetta 

partur af einum af þremur 
meginþáttum í lútherskri 

guðsþjónustu eða messu. Hvaða 
meginþætti tilheyra þessar 

bænir og söngur?
Fyrsta þætti eða undirúningnum



Hvað er flutt í messulok í 
lútherskri guðsþjónustu?

Bæn og blessunarorð



Rétt eða rangt; okkar venjulega 
ártal er það sama og kirkjuárið

rangt



Hvað ræður því hvaða textar eru 
lesnir í kirkjum kristinna manna?

Kirkjuárið 



Hvenær hefst kirkjuárið?
fyrsta sunnudag í aðventu



Á fyrri hluta kirkjuársins eru 
þrjár stórhátíðir kristinna 
manna. Hverjar eru þær?
Jól, páskar og hvítasunna



Hvað merkir orðið aðventa?
„koma“ (þá búa menn sig undir að 

minnast „komu“ Jesú)



Rétt eða rangt; menn vita 
nákvæmlega hvenær Jesú 

fæddist
Rangt (fæðingu hans er 

minnst 25.des en ekki er vitað 
nákvæmlega fæðingardaginn)



Hvaða hátíð er yngst af þeim 
stórhátíðum sem eru í kristni?

Jólin 



Hvers er minnst á skírdag?
Síðustu kvöldmáltíðar Jesú með 

lærisveinum sínum



Hvers er minnst á föstudaginn 
langa?

Pyntingu Jesú og dauða hans á 
krossinum



hver er elsta hátíð kristinna 
manna?
Páskar 



hvað kallast fimmtudagurinn 
sem er 40 dögum eftir páska?

uppstigningardagur



hvers er minnst á 
uppstigningardaginn?

Þegar Jesú kvaddi lærisveina sína 
og steig upp til himins



hversu mörgum dögum eftir 
uppstigningardag er hvítasunna?

Tíu dögum



hvers er minnst á hvítasunnu?
Þegar postularnir fylltust heilögum 

anda og kirkjan var stofnuð



hvað kallast sunnudagurinn 
eftir hvítasunnu?
Þrenningarhátíð



rétt eða rangt; Rómversk-
kaþólska kirkjan og 
rétttrúnaðarkirkjan 
hafa færri hátíðir en 

mótmælendakirkjurnar 
rangt (þær eru fleiri)



rómversk- kaþólska kirkjan og 
rétttrúnaðarkirkjan hafa hátíðir 

sem mótmælendakirkjurnar 
hafa ekki. Hverjum eru þær 

tileinkaðar?
Maríu mey og öðrum dýrlingum



hver hluti kirkjuársins hefur 
sinn lit og eru þeir fimm talsins. 

Nefndu þrjá?
Hvítur, rauður, fjólublár, svartur 

og grænn



Fimm litir einkenna kirkjuárið 
hjá kristnum mönnum, fyrir hvað 

stendur fjólublái liturinn?
Hann er tákn iðrunar og yfirbótar



Hvenær er hvíldardagur 
kristinna manna?

Á sunnudegi, fyrsta degi vikunnar



Botnið þessa setningu; í kristinni 
skírn er skírt í nafni.........

Guðs föður, sonar og heilags anda



rétt eða rangt; aðeins er hægt 
að skíra manneskju til kristni á 

fyrstu tveimur árum í lifi hennar
rangt (það er hægt að skíra 

manneskju hvenær sem er á ævi 
hennar)



hvað er verið að tala um þegar 
talað er um skírn trúaðra?

fullorðinsskírn



aldur fermingarbarna er ekki 
alls staðar sá sami. Hvað er 

algengur aldur fermingarbarna?
Tíu til fimmtán ára



hvað játa fermingarbörn í 
fermingarathöfninni?

Að þau vilji tilheyra Jesú Kristi og 
fylgja honum



Þú mátt stela einu trúartákni af 
einhverjum leikmanni 



Veldu einn leikmann sem má 
stela trúartákni af öðrum leik-

manni 



Steldu trúartákni af einhverjum 
leikmanni og gefðu öðrum það 



þú mátt færa þig á aðalreit að 
eigin vali 



skiptu um eitt trúartákn við 
þann sem er þér á vinstri hönd 



Allir setja eitt trúartákn af þeim 
sem þið hafið safnað í bunka. 

Setjið svo auða spjaldið í bunk-
ann líka og stokkið. Allir eiga að 
draga eitt spjald úr bunkanum. 
Ef þú dróst auða spjaldið færðu 

ekki neitt en ef þú dróst eitthvað 
tákn færðu að halda því. 



Skiptu um trúartáknarspjald við 
þann sem er þér á hægri hönd 



Syngdu gamla Nóa eða tapaðu 
einu tákni að eigin vali 


