DET VIGTIGSTE
Katekismusgudstjeneste
Søndag den 26. august 2018 kl. 16.00:
Katekismusgudstjeneste. Den tredje trosartikel og Luthers
forklaring til den.
Salme: 284: "Fra Himlen Herrens Ånd nedfor"
lndledning
• Vel mødt til en times katekismusgudstjeneste om Helligånden denne søndag
eftermiddag! Vi hører om Helligånden og synger om ham - og til ham.
• Katekismusgudstjenester og Katekismusaftener. 5 gudstjenester og 6 aftener i
efteråret 2018 og foråret 2019
• Over Luthers lille katekismus = håndbog om kristendom pa kun ti sider

(Salmebogen side 965-975).
Den er som et kompas. Rummer Det Vigtigste. Undervisning til hjernen med
tanke pa hjertet og livet... Godt at vide og huske og leve i . ..
• Oversigt og struktur for katekismens seks stykker
De ti bud handler om hvad Gud vil af godt med vores liv. Og hvad vi derfor
skal gøre og ikke gøre.
Troen, altså trosbekendelsen, fortæller os om, hvordan budene kan blive
opfyldt, både som tilgivelse og fornyelse af livet, nemlig ved troen pa Gud,
Fader, Søn og Helligånd. Vi kan ikke selv, Gud kan give os det og selv udvirke
det i OS, når vi tror ham.
Fadervor angiver, hvordan vi skal bede om det.
Dåben, skriftemålet og nadveren udvikler, hvordan Gud giver os det.
• Bøn
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Den tredje trosartikel
DEN TREDJE ARTIKEL: Om helligelsen.
Jeg tror pa Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund,
syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen.
Tilbageblik
• Helligånden som en side ved Gud, forholdet til Faderen og Sønnen.
Helligånden er den tredje side ved Gud, et med Faderen og Sønnen.
• Helligåndens særlige opgave: Helligelsen/helliggørelsen.
Bringe os i forbindelse med den hellige. Han er den, der særligt skal føres os i
forbindelse med Den Hellige. Levendegøre Kristus for os og gøre vores tro
levende
• Helligåndens værksted: kirken
• Helligåndens værktøj: nådemidlerne.
• Åndens gerning
Tre aspekter:
Åndens genfødende gerning: Frelse, liv. Joh 3, 3.5; Tit 3,5
Åndens udrustende gerning: Nådegaver. 1 Kor 12
Åndens frugter: Liv, vækst: Gal 5,22
• Helligåndens gerning hos Gud
• Helligåndens gaver: syndernes forladelse nu, kødets opstandelse og det evige
liv engang.
Luthers forklaring til den tredje trosartikel.
Hvad vil det sige?
SVAR: Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min
Herre, eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig til det ved evangeliet,
oplyst mig med sine gaver, helliget og bevaret mig i den sande tro, ligesom han
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Kalder, samler, oplyser og helliger hele kristenheden på jorden og bevarer den hos
Jesus Kristus i den sande, ene tro. I denne kristenhed tilgiver han hver dag i rigt mål
mig og alle troende al synd og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og
give mig og alle troende i Kristus et evigt liv. Det er vist og sandt.
• Hvad vi ikke selv kan. Enhver kan tro på Guds eksistens, det gør de onde ånder
også og skælver (Jak 2,19). Men at tro på Kristus og hans betydning for os og
at Gud er for os, kan vi ikke selv. Ikke ved vores egen fornuft. Ikke ved vores
egen kraft. Synd er vantro, mistillid til Gud (Joh 16,9: Helligånden skal
overbevise os om synd: "at de ikke tror på mig", som Jesus siger).
• Hvad kun Helligånden kan, Andens værk: skabe tro og drage os til Jesus. Joh
6,63: "Det er Ånden, som gør levende, kødet gør ingen gavn"
• Hvad Helligånden gør i mit liv. Det personlige og individuelle- og
fællesskabet. En personlig dimension og en fællesskabsdimension. "Jeg" og
"Vi". Luther begynder som altid i sin forklaring til trosbekendelsen med det
personlige. Men senere i forklaringen til den tredje trosartikel går han over til
fællesskabet, kristenheden.
• Hvad Helligånden gør. Helligåndens virke. Nådens orden. Salighedens
ordning. Helligåndens måde at virke på.
• "Helligånden har kaldet mig til det ved evangeliet,"
Kaldelsen. Gud kalder pa os.
• "oplyst mig med sine gaver".
Oplysningen gennem loven.
Oplysningen gennem evangeliet.
Retfærdiggørelse og genfødelse
• "helliget og bevaret mig i den sande tro"
Helliggørelsen i snæver stand om denne side af det at være kristen: livet som
kristen, hvor Helligånden udruster os og skaber frugter.
• "ligesom"
Det individuelle/personlige og det kollektive
• "ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele kristenheden på jorden og
bevarer den hos Jesus Kristus i den sande, ene tro".
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Helligånden gør det samme ved alle kristne, der lytter til Guds ord: Kalder,
oplyser, helliger".
Nyt ord: Helligånden "samler". Han gør sin gerning i fællesskabet ved at samle
os om Kristus og ved ham føres vi til Faderen, ved at samle os om ordet og
sakramenterne, nådemidlerne.
• "I denne kristenhed tilgiver han hver dag i rigt mål mig og alle troende al synd" I
denne kristenhed: i denne livssammenhæng, i dette nedslag af Guds rige som
kirkens fællesskab er... giver Helligånden os noget:
"Syndernes forladelse".
Livet i dåben. Den stadige tilegnelse af syndernes forladelse. Noget, der skal
dø i os, noget der skal leve op. Mere om det, når vi kommer til dåben i afsnit 4.
Guds ords tilsagn, skriftemålets særlige gave, nadverens særlige energi.
I syndsforladelsens rige.
"Hvor syndernes forladelse er, der er liv og salighed" (Luther).
• "og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og give mig og alle
troende i Kristus et evigt liv."
Kødets o p s t a n d e l s e og det evige li v. Kroppens
og åndens f o r e n i n g .
Fuldendelsen.
Alle skal opstå.
Mig og alle troende i Kristus får evigt liv. Luther regner sig som kristen.
Hvorfor siger han ikke bare "alle", hvorfor kun "alle troende i Kristus"?
Fordi vi frelses a le ne ved Guds n å d e og kan vi kun modtages v e d troen pa
Kristus.
Joh 3,16; 14,6.

• Det er vist og sandt.

Salme: 313: "Kom, regn af det høje!"
Nadveren
Salme under nadveren: 292: "Kærligheds og sandheds Ånd!"
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Bøn
Salme: 300: "Kom, sandheds Ånd, og vidne giv"
Meddelelser
Velsignelsen
Postludium

Næste katekismusgudstjeneste:
Søndag den 7. oktober kl. 16.00: "Helligånden og vore erfaringer"
Se bag på denne side rækken af katekismusgudstjenester og katekismusaftener
efteråret 218 og foråret 2019. Skriv dem gerne ind i kalenderen ...

