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Studieoplæg 4: Trosbekendelsen (2. del)
Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med Trosbekendelsens anden artikel: Om frelsen.

Tekstlæsning
Læs side 16 i Katekismus Updated (KU).

Indgang

 Opgave 1
 Situation: Du lytter til DR’s påskedagsgudstjeneste i radioen. På et tidspunkt til sidst i prædikenen si-
 ger præsten, som du ikke kender, følgende:

 Vi er her i påsken inde ved kernen af, hvad kristendom handler om. Langfredags kors er mest af alt et
 symbol på, hvor stor en kærlighed Gud har til ethvert menneske og hvad kærlighed i sit væsen er. Påske-
 dags tomme grav er et symbol på, at kærligheden altid vil sejre til sidst. Og så er det for så vidt lige me-
 get om Kristus virkelig stod fysisk ud af graven eller ej. Hovedsagen er, at vi skal vove at stole på, at
 kærligheden overvinder alt, når vi virkelig satser på den, og at det går an at elske og give sig hen i kær-
 lighed og tillid til næsten. Kristus viser os dette mere end nogen anden i verdenshistorien.

 a) Hvad har I at sige til præstens udlægning af, hvad det centrale i kristendommen er?
 b) Hvad mener I, er det mest centrale, der er at sige om korsets betydning og den tomme gravs betyd-
  ning?

Zoom ind

 Opgave 2
 Hvorfor er det vigtigt at fastholde, at Jesus Kristus var/er et virkeligt menneske som os (100 % men-
 neske)?
 Hvorfor er det vigtigt at fastholde, at Jesus Kristus var/er helt og fuldt Gud (100 % Gud)?
 a) Hvad betyder sætningen i Katekismus Updated: ”Jeg tror, at Jesus Kristus er … født af Faderen fra
  evighed af”?
 b) Hvad ville konsekvensen være, hvis Jesus ikke var undfanget ved Helligånden?

 

 Opgave 3
 Hvad betyder det – i praksis - at vi bekender, at Jesus er vores Herre?

 Opgave 4
 En af forklaringerne i Katekismus Updated lyder: ”Han (Jesus) har tilgivet mig alle synder og friet mig
 fra dødens og Djævelens magt med sit hellige blod og sin uskyldige lidelse og død.” (s. 16)
 Drøft med hinanden, hvor uskyldig Jesus egentlig var, da han hang på korset og blev slået ihjel. (Se fx
 Gal. 3,13). Udfordring: Forklar så konkret og klart som muligt (så en 8-årig kan forstå det!), at Jesus
 ”har friet mennesker fra dødens og Djævelens magt”.
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 Opgave 5 
 Anden trosartikel har fokus på Jesu døds og opstandelses betydning. Det er menneskets frelse, som er
 i centrum.
 Hvad har Jesus frelst os fra? 
 Hvad har Jesus frelst os med?
 Hvad har Jesus frelst os til?

 Opgave 6
 Der fi ndes mange ord for, hvad Jesu død på korset betyder for os, og hvad frelse handler om – fx:

 1. Forsoning og forligelse (fx 2. Kor 5,18-21).
 2. Befrielse og overvindelse af ondskabens magter (fx Kol 2,14-15).
 3. Forløsning og løskøbelse (fx Gal 4,4-5).
 4. Soning og Jesus som sonofferet (fx Rom 3,25; Hebr 9,14 og 28).
 5. Retfærdiggørelse (fx Rom 3,21-24).

 Prøv at sætte ord på, hvad der siges om Jesu døds og opstandelses betydning for os i de fem udtryks-
 måder. 
 

Zoom ud

 Opgave 7
 Jesus har ”befriet mig fortabte og skyldige menneske” (Katekismus Updated s. 16)

 - Giv en karakteristik af ’et fortabt menneske’. Hvad er defi nitionen på sådan et menneske?

 Situation: En lørdag drikker du eftermiddagskaffe med din 30-årige nabo, Søren. Søren ved, du er kris-
 ten, og denne dag går han ’lige til benet’, da han har gået og grublet over noget vigtigt i længere tid.
 Han spørger: ”Hvad er det lige fortabelse betyder og handler om? Jeg har da altid fået at vide, at Gud
 er en kærlig og tilgivende Gud. Hvis det er rigtigt, så kan Gud da ikke lade noget menneske gå fortabt!?
 Og hvad betyder det konkret, når vi siger i Trosbekendelsen, at Jesus kommer tilbage engang for at
 dømme levende og døde?”

 Hvilke svar har du/I til Søren?
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Udgang
Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:

- Hvilket af de fem perspektiver på betydningen af Jesu død og opstandelse i opgave 6 er det bedste per-
 spektiv for dig lige nu?
- Prøv at formulere for dig selv, hvad det betyder for dig at være frelst? 
- Katekismus Updated konkluderer ud fra anden trosartikel og ud fra frelsens betydning for os (s. 16):
 ”Det har Jesus Kristus gjort, for at jeg skal være hans, leve med ham og altid tjene ham.”  - Hvordan
 ser dit liv med Jesus ud? Lever du med ham og tjener du ham?

 Opgave 8
 Hvis der er tid og frimodighed til det, vil det være godt, hvis I efterfølgende kan dele nogle af jeres
 tanker med hinanden og efterfølgende bede og takke.


