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Studieoplæg 5: Trosbekendelsen (3. del)
Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med Trosbekendelsens tredje artikel: Om fornyelsen.
Tekstlæsning
Læs side 18 i Katekismus Updated (KU).
Indgang
Opgave 1
Den tredje artikel i Trosbekendelsen har fokus på fornyelsen ved Helligånden – Helligåndens gerning.
Tag en runde, hvor I hver især giver jeres bud på følgende:
1) Hvem er Helligånden? (I må hver især kun komme med ét udsagn ad gangen. Men I fortsætter
runden, indtil der ikke er ﬂere, der har noget at sige!)
2) Hvordan er Helligåndens plads og funktion i Guds treenighed? (I må hver især kun komme med ét
udsagn ad gangen. Men I fortsætter runden, indtil der ikke er ﬂere, der har noget at sige!)
Zoom ind
Opgave 2
Hvad betyder det, at ”Jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre,
eller komme til ham …”? (Katekismus Updated s. 18)
Hvordan er det lige, det er med ’den frie vilje’? Har vi en fri vilje, eller har vi ikke?
Hvad betyder det, at vi tror og bekender, at ”Helligånden har kaldet mig ved evangeliet”? (Katekismus
Updated s. 18)

Opgave 3
Læs om Helligåndens gerning og arbejde i os og hos os i Joh 16,7-11.
Hvordan oplever I, at Talsmanden, Helligånden overbeviser om: a) synd – b) retfærdighed – c) dom?
Hvad er deﬁnitionen på et helligt menneske, og hvad kendetegner sådan et menneske?
Hvordan skaber Helligånden hellige mennesker?
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Opgave 4
I Trosbekendelsens tredje artikel bekender vi bl.a. troen på ”den hellige, almindelige kirke og de helliges samfund,” dvs. fællesskabet. I Katekismus Updated forklares dette med, at vi tror på, ”at Helligånden kalder, samler, skaber og helliggør hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus
Kristus i den rette, ene tro.”
Situation: Forestil jer, at der er en af jer i gruppen, som giver følgende respons på ovenstående: Jeg
synes, det er rigtig svært at få hold på, hvad begrebet ’kirke’ er for en størrelse. Og det er svært at ﬁnde
ud af, hvad der er ’den rette, ene tro’. Hvem af de forskellige kristne kirkesamfund og kristne trosretninger
er ’indenfor’ i varmen, og hvem er ’udenfor’, når vi taler om rettroenhed? Hvordan deﬁnerer vi, hvad der
er ’den rette, ene tro’, og hvem har ret og mandat til at gøre det?
Drøft ovenstående med hinanden. Prøv at komme frem til konkrete svar på alle spørgsmålene.

Opgave 5
Hvad betyder sætningen fra Katekismus Updated s. 18: ”I den kristne kirke tilgiver han (Jesus Kristus)
daglig mig og alle troende al synd”?
Hvordan er kirken blandet ind i det med tilgivelse og syndernes forladelse?

Opgave 6
Den tredje artikel handler som sagt om fornyelsen ved Helligånden – og det nye liv i troen på Kristus
og i fællesskab med ham. Sidste led i tredje artikel har fokus på den endelige genoprettelse og fornyelse, som bliver til virkelighed, når Jesus kommer igen. Katekismus Updated (s. 18) udlægger dette
sådan: ”På dommens dag vil han opvække mig og alle døde og i Kristus give mig og alle troende
evigt liv”.
Hvem er ’han’, som vil opvække?
Hvad er – på dommedag – forskellen på ”alle døde” og ”alle troende”?
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Zoom ud
Opgave 7
Hvad handler helliggørelse og fornyelse mest om:
1)
2)
3)
4)

Det, som Helligånden gør for mig.
Det, som Helligånden gør i mig.
Det, som Helligånden gør gennem mig.
Det, som Helligånden skænker mig.

Hvor meget sammenhæng er der mellem ’sejre i kampen mod synden’ og ’åndelig modenhed’ hos et
kristent menneske?
Udgang
Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:
- Fokusér på, hvad du i arbejdet med dette studie er blevet mindet om.
- Læs side 18 i Katekismus Updated igen, og ﬁnd de ting frem, som Helligånden konkret har gjort for dig
og stadig gør i dit liv.
- Hvad betyder Guds ord / evangeliet for dig i din hverdag? Får du daglig ’nok føde’? Hvor gode arbejdsbetingelser giver du Helligånden i dit liv? Er der brug for at gøre noget anderledes i dit kristenliv?
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.
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