ER DU KATOLIK ELLER 					
				 PROTESTANT?
Gennem 10 spørgsmål om din tro, din samvittighed, dit syn
på almisser, kontakten til Gud, meninger om kirken, køb
af aflad og meget mere vil du kunne finde ud af, om du er
mest katolsk eller protestantisk.
Tag et spørgsmål og find dit svar. Testresultatet kommer
med det samme! Har du flest grå svar er du mest katolsk, og
er de fleste blå, så er du ovre på den protestantiske side.
Sådan gør du:
1. Tag et spørgsmålskort og en blyant. Der er 10
spørgsmål – nr. 1-10.
2. Vælg det svar på kortet, som du er MEST enig
i. Vælger du det blå svar, sæt kryds ved det blå.
Vælger du det grå svar, krydser du det grå svar
ud.
3. Tæl dine krydser op! Har du flest blå, så læs
teskten med blå overskift Har du flest grå, så
skal du læse den tekst.med grå overskrift.

Tænker du som en katolik eller som en protestant?
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1

Hvem kan blive præst i din kirke?

Det kan en mand, der har
uddannet sig til præst og har
fået biskoppens velsignelse.
At være præst er et særligt
kald, hvor man lever for at
tjene Gud og Jesus.

2

Alle kan vælge at uddanne
sig til præst og blive ansat i
en kirke.

Når en præst udtaler sig offentligt, så taler
vedkommende på hele kirkens vegne?

Ja, for kirken har en officiel
holdning til mange etiske og
moralske spørgsmål, og kirken som formidler af Guds
ord har autoriteten til at
sige, hvad der er rigtigt eller
forkert.

Nej, en præst er et menneske som alle andre, og det
er helt naturligt, at kirkens
præster har forskellige synspunkter.

3

En nødhjælpsorganisation har landsindsamling,
og en indsamler ringer på din dør. Du giver 50 kr.
Hvorfor?

Det er min overbevisning,
at jeg skal hjælpe dem, der
ikke har så meget, som jeg
har. Jeg bliver ikke et bedre
eller dårligere menneske af
den grund – hverken i andres eller i Guds øjne.

4

For mig er det ikke nok at
se til. Jeg må også handle
aktivt. Gennem mine handlinger bliver jeg retfærdiggjort og kan modtage Guds
kærlighed.

Er det vigtigt for dig at deltage i kirkens gudstjenester ofte for at bekræfte din tro på Gud?

Gudstjenesten er vigtig, men
min tro er noget personligt,
og den er ikke nødvendigvis
afhængig af kirken og dens
ritualer.

Ja, jeg har brug for at være i
kirken og høre præstens ord.
Kirken er for mig et helligt
rum, hvor jeg kan opnå kontakt med Gud.

5

Når vi tager os af samfundets svageste, er der så
nogen, der har mere ret til hjælp end andre?

Alle har ret til at blive hjulpet uanset årsag.

6

Enhver skal bidrage aktivt
til samfundet. Hvis man
ikke vil det, bør man heller
ikke have hjælp.

Du har haft travlt på dit arbejde og har ikke haft så meget tid sammen med dine børn. Nu fylder Frederik 8 år,
og du synes, at han skal have en ekstra stor gave – måske
en ny iPad. Hvorfor er det vigtigt for dig?

Jeg har dårlig samvittighed.
Jeg håber, han kan tilgive
mig, at jeg har været så meget
væk, når jeg gør noget særligt
ud af hans fødselsdag.

Både mit arbejde og mine
børn er vigtige for mig.
Jeg ved godt, at en iPad ikke
ændrer på noget – heller ikke
min dårlige samvittighed –
men jeg håber, Frederik kan
se, at jeg tænker på ham.
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Kan du forestille dig nogen situationer, hvor
skilsmisse er en mulighed eller en nødvendighed?

Nej, skilsmisse er aldrig en
mulighed. Ægteskabet er
helligt, og det varer livet ud.
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Ja, der kan være mange årsager til, at folk vælger at
blive skilt, så det er der slet
ikke noget usædvanligt i.

Helgener i den kristne tro er synlige i stednavne, i kirkerummet og i markeringen af helgendage i kalenderåret
(f.eks. mortensaften, luciadag og sankthansaften), men
hvad betyder helgener egentlig i din tro?

En helgen er en kristen person, der
har gjort noget særligt for sin tro. Historierne om helgenernes gerninger
er spændende, og jeg holder meget
af de traditioner, der er knyttet til fejringen af visse helgeners dage. F.eks.
sankthansaften eller luciadag, som
også markerer en særlig tid på året.

Helgener er en vigtig del af
min kristne tro, og de kan
sætte mig i forbindelse med
Gud. Ved at bede til en helgen, tror jeg på, at denne vil
gå forbøn for mig over for
Gud.

9

Hvad tænker du om kirkens rum, dens billeder og
udsmykning, når du sidder i en kirke?

Jeg nyder først og fremmest
stemningen, salmerne og
præstens ord, men jeg kan
godt betragte kirkens billeder og tænke over, hvilke
dele af kristendommens fortællinger, de afbilder.
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Kirkerummets udsmykning
er uhyre vigtig for mig.
Kirken er det synlige gudsrige på jorden, og kirkens
billeder og genstande hjælper mig med at etablere en
forbindelse til Gud.

Hvilke værdier er vigtigst for dig?

Det er vigtigt at være målrettet i sit valg af uddannelse
og arbejde. Det er helt centralt i livet at finde sit kald
og udføre et arbejde, man
er god til, og på den måde
bidrage til samfundet.

Det er ikke nødvendigvis ens
uddannelse eller arbejde, der
er vigtigst. Det vigtigste er,
at man har et godt liv og lever anstændigt med fokus på
at yde noget særligt for ens
medmennesker.

