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Studieoplæg 3: Forsagelsen og trosbekendelsen (1. del)
Af Frank Risbjerg Kristensen

Vi skal i dette studie arbejde med Forsagelsen og Trosbekendelsens første artikel: Om Skabelsen.

Tekstlæsning
Læs side 12 - 14 i Katekismus Updated (KU).

 Trosbekendelsen (Den apostolske Trosbekendelse) er en vigtig del af det evangelisk-luthersk be-
 kendelsesgrundlag. Bekendelsen fi k sin nuværende form i 700-tallet, men kernepunkterne kan vi
 spore helt tilbage til den allertidligste kirke omkring år 200. Trosbekendelsen er endvidere dåbs-
 bekendelse i Den katolske Kirke og i de fl este evangeliske kirker. 

 Både under dåb og ved den fælles bekendelse under gudstjenesten i Danmark har Forsagelsen sin
 faste plads i forbindelse med Den apostolske Trosbekendelse. Men Forsagelsen er ikke et led i
 Trosbekendelsen, men derimod netop forsagelse.

Indgang

 Opgave 1
 Situation: Du har besøg af Ole, som er ny i troen. Ole er din kollega. Han er 45 år, og han har nogle
 konkrete spørgsmål omkring Trosbekendelsen:
 1) Hvad betyder det egentlig at ’bekende troen’?
 2) Hvordan kan jeg vide, at Trosbekendelsens ord er den rigtigste måde at bekende min tro på?
 3) Hvad er vigtigst, Bibelen eller Trosbekendelsen?
 Hvad har I at sige til Ole? Husk, at han er ’ny i troen’!

Zoom ind

Forsagelsen

 Opgave 2
 Hvad betyder ordet ’forsage’?
 Hvilken sammenhæng er der mellem det at forsage Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen
 og det at kæmpe imod synden og konkrete fristelser? 
 Læs sammen Ef 6, 10-18 og tal om, hvad der står om ’forsagelse i praksis’ i disse vers.

 
Trosbekendelsens første artikel: Om skabelsen

 Opgave 3
 Hvilke af følgende udsagn er I enige i:
 1) Gud har skabt alt og skaber stadig nyt; og vi er sat til at være medskabere og forvaltere. 
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 2) Det vigtigste, der er at sige om skabelse, er, at Gud har styr på alle ting og gennemfører alt efter
  sin vilje.
 3) Det, at Gud er skaber, opretholder og almægtig, betyder, at jeg i bund og grund ikke har nogen reel
  indfl ydelse på verdens gang, for Gud styrer jo alt helt efter sin vilje og sit mægtige ord.
 4) Gud har det fulde ansvar, når noget i skabelsen ’ser ud til at gå lidt eller gå meget galt’ – fx når der
  fødes handicappede børn.
 5) Gud har skabt alt og skaber stadig nyt, og Gud er almægtig og kan alt; men det betyder ikke, at Gud
  kan holdes ansvarlig for fx alle ulykker og naturkatastrofer.

 Opgave 4
 Drøft med hinanden, hvad det betyder, at Gud er almægtig.
 Hvad er svaret på følgende paradoks: ”Gud er almægtig. Han er kærlig og ønsker fællesskab med et-
 hvert menneske. Han ønsker, at alle mennesker skal frelses. Men alligevel er det ikke alle mennesker,
 som bliver frelst.”

 Opgave 5 
 Du og din kollega Ole fortsætter jeres snak. Ole synes, at følgende sætning i Katekismus Updated er
 lidt svær at forholde sig til: ”Jeg tror, at Gud hjælper mig i al fare og bevarer mig mod alt ondt”. Ole
 vil gerne tro det; men han synes, at han har oplevet noget andet mange gange i sit liv. Fx var Ole in-
 volveret i en trafi kulykke for fem år siden, hvor Oles yngste søn blev hårdt kvæstet med en varig lam-
 melse i begge ben til følge. Ole var uden skyld i ulykken. 
 Og Ole spørger: ”Hvor var Gud henne på det tidspunkt? Undlod Gud at gøre brug af sin almagt i den
 situation? Har Gud sin egen defi nition af, hvad der er ondt, og hvad der gør ondt? Var det, fordi jeg
 ikke var troende på det tidspunkt, at Gud undlod at holde hånden over os?”
 Hvad har I at sige til Ole?
 Del jeres egne personlige erfaringer med hinanden. Situationer, hvor I konkret har oplevet, at Gud greb
 ind og beskærmede jer. Og situationer, hvor I oplevede noget, som ligner Oles erfaringer.

 Opgave 6
 At Gud er skaber af ethvert menneske betyder, at ethvert menneske er unikt og uendelig værdifuldt for
 Gud. Gud er den, som skaber livet og afslutter livet. Hvad betyder det for dit syn på:
 a) Det ufødte barn.
 b) De handicappede.
 c) De ufrelste og mennesker med en anden religion.
 d) Flygtninge og de fremmede i Danmark.
 e) De nødlidende og sultne i u-landene.
 f) Din irriterende nabo og din små-tyranniske chef.
 g) De mennesker i det kristne fællesskab, som er trælse og irriterende at være sammen med.
 h) Dig selv2
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 Opgave 7
 Hvad betyder sætningerne: Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde.
 (Den danske Salmebog nr. 7, vers 2)

 Hvor rigtig er følgende sætning: ”Gud udfolder først og fremmest sin omsorg, almagt og konkrete
 hjælp til mennesker gennem villige mennesker, som vil være aktive hænder, fødder og hjælpere for
 medmennesker her i verden.”?

Udgang
Brug fem minutter på – hver for sig – at arbejde med følgende:

- Hvad betyder det konkret for dig at vide, at Gud er skaber og opretholder.
- Katekismus Updated konkluderer – ud fra første trosartikel: ”For alt det skylder jeg at takke Gud, tjene
 ham og leve efter hans vilje”. Hvordan står det til med det i dit liv?
- Hvad har du at takke Gud for – i dit liv – her og nu?

 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.


